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Τά ανταλλασσόμενα περιοδικά και τά πρός αγγελίαν ή κρίσιν βιβλία άποστέλλον- 

ται εις τήν Εταιρείαν, Άριστείδου 8, εις τόν διευθυντήν δέ μόνον τά χειρόγραφα. 

Ή διεύθυνσις δεν άναμειγνύεται εις τήν διαχείρισιν τοϋ περιοδικού. 

Κατ’ άπόφασιν τοϋ Διοικητ. Συμβουλίου, άπό τοϋ έτους 1956 οί Εταίροι κατα- 

βάλλοντες τήν πρός τήν Εταιρείαν συνδρομήν αύτών λαμβάνουσι τόν τόμον δωρεάν. 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ο ΠΗΓΑΣ 
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Ό Κρής πατριάρχης Αλεξάνδρειάς Μελέτιος ό ΤΤηγάς (1550-1601) 

έσπούδασε τήν μεν εγκύκλιον παιδείαν εις τήν γενέτειράν του τον Χάνδακα, 

ειτα δ’ εις Ιταλίαν, εις τό Πατάβιον, Ιατρικήν και Φιλολογίαν, κατά τά τότε 
είωθότα συνδεδεμένας. Χωρίς νά λάβη τό δίπλωμα ιατρού έπανήλθεν εις 
Κρήτην όπου έμόνασεν, είτα έζησεν εις ' Ιεροσόλυμα καί Σινά άσκούμενος 
καί έκμανθάνων τήν άραβικήν. Γενόμενος πρωτοσύγκελλος του συγγενούς 
του καί συμπατριώτου του πατριάρχου Σιλβέστρου, έγκατεστάθη, μέ μι- 

κράς ή μεγαλυτέρας διακοπάς, άπό του 1580 εις Αλεξάνδρειαν, τής οποίας 
διώκησε τόν θρόνον είτε έπιτροπικώς είτε άπό του 1590 ώς πατριάρχης. 

Μεγαλύτεραι διακοπαί τής έν Αίγύπτω ύπερεικοσαετοΰς αυτού υπηρεσίας 
ήσαν: α') Ή έν Κωνσταντινουπόλει επί Τερεμίου Β', ότε άνεκόπη τό πρός 
Ρωσίαν σχεδιασθέν ταξίδιόν του (1586-1589), ότε καί έζησε τήν τεταρα- 

γμένην τής Μ. Εκκλησίας ζωήν, β) 'Η έπιτηρητεία του οικουμενικού θρό¬ 

νου χηρεύοντος, μετά τήν εκλογήν καί τόν θάνατον του πα.τριάρχου Θεοφά- 

νους Καρύκη (1597-1598). 

Κατά τήν πρώτην διαμονήν του εις Κωνσταντινούπολή καί δή εις τήν 
μονήν Χρυσοπηγής του Γαλατά, ό ΙΤηγάς ιερουργών εκεί καί κηρύττων εύ- 

θαρσώς, συρροή πολλοΰ έκκ?νησιάσματος, επί μίαν διετίαν, έξεφώνησε σειράν 
ομιλιών εις Κυρίακάς καί άγομένας έορτάς εις δημωδέστερον λόγον—άνά- 

μεικτον μέ πολλούς κρητικούς ιδιωματισμούς καί λόγια στοιχεία —, τάς 
οποίας κατόπιν συγκεντρώσας έπέγραψεν «Ευαγγελικής διδασκαλίας περίο¬ 

δος», διότι πάντοτε άφωρμάτο έκ των Ευαγγελικών περικοπών τών έορτών. 

Εις τάς ομιλίας αύτάς προσέθηκε καί άλλας, αλλαχού έκφωνηθείσας, καί δή 
κατά τά ταξίδιά του. Του έργου τούτου, πού έμεινεν άνέκδοτον, παρά τήν 
άπό του 1583 πρόθεσιν του Πηγά νά τό τυπώση εις τήν Γερμανίαν διά του 
Μαρτίνου Κρουσίου, σώζονται διάφοροι κώδικες, εκ τίνος δ’ Αθηναϊκού έξε- 

δόθησαν τό 1958 όμιλίαι τινές ολόκληροι ή μόνον άποσπασματικώς. Τά κεί¬ 

μενα αυτά είναι απαυγάσματα έξαιρέτου ψυχικής δυνάμεως, πίστεως καί 
ίκανωτάτης πολιτικής καί εθνικής στηρίξεως τών υποδούλων Ελλήνων — 

Ρωμαίους, δηλαδή Βυζαντινούς τούς λέγει ό ΙΤηγάς — ένθαρρύνσεως. Άπό 
δέ λογοτεχνικής, γλωσσικής καί θεολογικής έπόψεως σπουδαιότατα. Δυστυ¬ 

χώς μέχρι σήμερον δεν έχει έπιχειρηθή ούδέ τούτου τού Πηγά τού έργου 
κριτική έκδοσις, μολονότι πέρα τής ρητορικής καί ιδιαίτατα λογοτεχνικής 
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-ου αξίας μας εκφράζει τάς ιδέας καί θέσεις του μεγάλου πατριάρχου περί 

της κοινωνικής και ηθικής καταστάσεως καί συμπεριφοράς των συγχρόνων 

του Ελλήνων, παρέχει πληθύν πληροφοριών διά τά ήθη, τάς προλήψεις, τάς 

διασκεδάσεις, την εκλυσιν των κατοίκων τής Βασιλευούσης, διά την προσφυ¬ 

γήν εις μάντεις διαφόρων ειδών, διά τάς πανηγύρεις, διασκεδάσεις, ορχήσεις, 

τας παρεκτροπάς τών. νέων, διά την άσπλαγχνίαν των πλουσίων, διά τά ήθη 

των κληρικών, διά την σιμωνίαν δι’ ής πολλοί ήγόραζον θρόνους καί ενορίας 

καί διά πολυποίκιλα άλλα θέματα. Έκ των πριοτοτύπων αυτών διαπραγμα¬ 

τεύσεων τού Πηγά, εις άς άναφέρεται ούτος εις αρχαίους φιλοσόφους, εις 

συγγραφείς,· εις Πατέρας, ή παραδειγματίζεται άπό την προσφιλή του ια¬ 

τρικήν ή τάς θετικάς έπιστήμας, γίνεται φανερόν ότι κατά τό τελευταϊον 

τέταρτον τού 16ου αίώνος ύπήρχον εις την Κωνσταντινούπολή άνθρωποι 

ικανής παιδείας, ώστε νά δύνανται νά παρακολουθούν τον ρήτορα, τάς κατα- 

σκευας του, τά επιχειρήματα του καί την αναγωγήν του εις τον Αριστοτέλη 

π.χ. ή τούς αστρονόμους. 

Δια τών ομιλιών του ό Πηγάς άπέβλ,επεν εις στερέωσιν τής πίστευες, εις 

παρορμησιν προς έντιμον καί εΰσπλαγχνον βίον, εις αποτροπήν άπό μιμήσεις 

τών βαρβάρων ηθών τών καταχτητών. Εις έλεγχον τού παραπαίοντος άνωτά- 

του κλήρου, εις ανατροπήν τής άποθαρρύνσεως ή οποία ύπήρχεν άπότοκος 

τής δουλ,είας καί απώλειας τής βασιλείας, δηλαδή του βυζαντινού κράτους, 

καί εις ένθάρρυνσιν τών πιστών. Μετανοείτε! Εισθε τό ένδοξον καί περιού¬ 

σιον Γένος τό όποιον ήρξε τής οικουμένης καί την έφώτισε, εισθε τά λεί¬ 

ψανα τών Βυζαντινών καί τής 5Ορθοδοξίας. ’Άν ζήσετε βίον καθαρόν, ό Θεός 

ταχέως θά άφανίση τον ασεβή τύραννον ό όποιος σάς επέβαλε την δουλείαν. 

Ποσον θάρρος εχρειαζετο, ό 33ετής ιερομόναχος Μελέτιος, εις τό στόμα 

τού λύκου ευρισκόμενος, νά καταφέρεται κατά τού Σουλτάνου, τών Τούρκων, 

νά όμιλή ρητώς περί δουλείας καί τυρ-αννίας, καί νά έπιδιώκη νά ένθαρρύνη 

τό Γένος, καταστάν παίγνιον τών εθνών (Εύρωπαίων καί 5Ασιατών) διά 

την απώλειαν τού κράτους του, εύαγγελιζόμένος προσεχή αύτού άπολύτρω- 

Βασική όμως προϋπόθεσις ήτο ή μετάνοια, ή έπιστροφή εις καθαρόν 

βιον, ή οποία θά διέκρινε τούς ραγιάδες άπό τούς Τούρκους, ή έμμονή εις 

την αλήθειαν τής Όρθοδοξίας, τήν οποίαν ή Εκκλησία τής Κωνσταντινου¬ 

πόλεως εκφράζει, κληρονομήσασα άπό τό πεσόν Βυζάντιον. 

Αλλά δεν είναι μόνον αί όμιλίαι, αί όποΐαι δεικνύουν τον άγωνιστήν 

καί τον λόγιον. 'Ο Πηγάς είναι πολύπλευρος προσωπικότης. Μάς ενθυμίζει 

μακρόθεν Γρηγόριον τον Ναζιανζηνόν. Θεολόγοι καί ποιηταί άμφότεροι, 

διότι ό Πηγάς έ'γραψε στίχους εις άρχαίαν ελληνικήν, λατινικήν καί ιταλικήν, 

δίγλωσσον έπιστολάριον, διεσκορπισμένον, είς λόγιαν ιδία ελληνικήν, άπό 

εκατοντάδας έπιστολών. ’Έγραψε μικρόν θεατρικόν έ'ργον. Τά ποιήματά του, 

3 Μελέτιος ό Πηγάς. Περί τών ιερών ορθοδόξων εικόνων 

ώς τού Γρηγορίου, μάς αποκαλύπτουν τάς ψυχικάς του διαθέσεις καί μετα¬ 

πτώσεις. Άπό τήν αλληλογραφίαν του, άναγομένην ιδία είς τήν ποιμαντικήν 

του δράσιν καί τήν μεγάλην του ιεραποστολικήν προσπάθειαν άπό τής Ρωσίας 

και τών Βαλτικών χωρών μέχρι τής Αραβίας καί τής Αβησσυνίας. Απευ¬ 

θύνεται προς λογίους ήμετέρους καί ξένους, κληρικούς όμοδόξους, Λατίνους, 

Προτεστάντας, Έλληνας, Σλάβους, Δυτικούς. Αναζητεί βιβλία καί χειρό¬ 

γραφα, νουθετεί διισταμένους, στηρίζει, μεσολαβεί, συμβουλεύει, είς μίαν 

τεταραγμένην διά τήν Εκκλησίαν εποχήν έσωτερικών ανωμαλιών, εξωτε¬ 

ρικών έπεμβάσεων καί φιλοπρωτίας. Επεμβαίνει είς τά τών Εκκλησιών 

τής Αντιόχειας, τών Ιεροσολύμων, τής Κύπρου, τού Σινά, τής Μεσσήνης, 

τής Κρήτης, τής Πελοπόννησου. Ασθενικός ώς άνθρωπος άλλά δραστηριώ- 

τατος, άφιλοκερδής καί απροσωπόληπτος, συνετός, ασκητικός, βιώνων τά 

διδαγματα τής Εκκλ^ησιας, φιλόπτωχος, άποφεύγων τον πολυτάραχον οικου¬ 

μενικόν θρονον καί τούς έξ αυτού κινδύνους, διασώζων τήν ορθόδοξον παροι¬ 

κίαν Αίγύπτου, δυναστευομένην υπό βαρβάρων μουσουλμάνων, διά τών πρα¬ 

γματειών καί τής άλληλογραφίας του έφερεν ένώπιόν μας κόσμον ολόκληρον 

ανθρώπων άνωνύμων (ώς είς τάς ομιλίας) καί επωνύμων τού πολυκύμαντου 

β' ήμίσεος τού 16ου αίώνος, είς τό όποιον συμπίπτουν ή Τριδεντινή Σύνο- 

δος, η πτώσις τής Κύπρου, ή ναυμαχία τής Ναυπάκτου καί ή κατάλνηψις τής 

Παμμακάριστου άπό τούς Τούρκους. Πολλαί δεκάδες ιδία λογίων άνδρών, 

τής εν λ Αγω 50ετίας έγνώσθησαν διά τών έπιστολών του, μεταξύ τών όποιων 

ιατροί, κληρικοί, όφφικιάλιοι, διδάσκαλοι, μεγαλέμποροι, φεουδάρχαι, καί 

τα. προβλήματα των, μεταξύ τών οποίων θέματα λ,ατρείας, παιδείας, δόγμα¬ 

τος, καλενδαρίου, δικαίου, συγγραφών καί έκδόσεών των, αντιρρητικών καί 

μαχητικών έκδηλώσεων κατά τού πνεύματος τού παπισμού καί τής ούνία.ς, 

υπέρ τής διασώσεως τού ορθοδόξου Ελληνισμού, τής γλώσσης, τού χαρακτή- 

ρος του, υπέρ τής διαδοσεως τών ανθρωπιστικών Γραμμάτων, χωρίς νά σα- 

λευθή ό,τι δΓ αύτόν ήτο υγιής παράδοσις. Καί κάπου κάπου καί αίσθητικαί 

καί άξιολογικαί κρίσεις τού πατριάρχου διά κείμενα, καί έργα συγχρόνων 
του. 

Είς τόν Μελέτιον Πηγάν οφείλεται ή στήριξις καί διάσωσις τού έπι- 

κινδύνως ρηξικελεύθων ιδεών Μαξίμου Μαργουνίου καί ή δια.μόρφωσις μιας 

τών μεγαλύτερων μορφών τού νεωτέρου Ελληνισμού τού Κυρίλλου Λουκά- 

ρεως, τού και διάδοχου του. Έτι δέ ή μόρφωσις πλειώδος λογίων πανταχόθεν 

του Ελληνικού. 

’Ήδη κατά τάς άρχάς του αίώνος μας ή Θεολογική Σχολή Χάλκης έπε- 

δίωξε να φωτίση μορφάς ο>α.ι τού Μαργουνίου καί τού Πηγά, διά διδακτο¬ 

ρικών διατριβών τών νεαρών Κρητών τροφίμων της Νινολώίκη καί Χαρα- 

λαμπάκη. Είναι λυπηρόν ότι τά σημερινά ιδρύματα δεν άντελήφθησαν όσον 

έπρεπε τήν σημασίαν τής έπιστημονικής έκδόσεως τού συγκεντρουμένου επί 
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τούτω έργου των έν λόγω ιεραρχών καί της εις βάθος διερευνησεως αυτών. 

"Οχι διότι ελειψαν αί δυνάμεις και οι μελετηταί, άλλ επειδή ίσως ύπερετι- 

μήθη ό έπακολουθήσας διαφωτισμός της μεγάλης εκείνης περιόδου τ/)ν οποίαν 

περικλείει τό έτος τής γεννήσεως του ΓΓηγά καί του θανατου του Λουκαρεως 

(1550-1638). Μέ την ύπόθεσιν ταύτην άσχολοΰμαι άπό τίνος, έτοιμάζων 

άφ’ ενός βιογραφίας τών μεγάλων μορφών καί έξ άλλου έξιστόρησιν τών 

κατά την Παιδείαν τής έν λόγω περιόδου. 'Η περί τον Πήγαν έρευνα μέ ή- 

γαγεν εις πολλά θέματα καί εις περισσοτέρας αναζητήσεις. 

Μικράν πτυχήν θ5 ανασύρω σήμερον, διά νά ίδωμεν την στάσιν του 

Μελετίου ΙΤηγά έναντι τής 5 Ορθοδόξου Ανατολικής ζωγραφικής, τών ιερών 

εικόνων δηλονότι. Καί τούτο έξ αφορμής άγνωστου — ανεκδότου — επιστολής 

του αειμνήστου πατριάρχου. 
Εφηβική κλίσις προς τήν ζωγραφικήν έπηύξησε μετά ταΰτα τό δια- 

φέρον μου διά τήν έν λόγω Τέχνην. "Οσα όμως ακολουθούν είναι συνάρτησις 

θεολογικής —δογματικής είδικώτερον—έξετάσεως του θέματος και φιλολο¬ 

γικών καί ιστορικών διαπιστώσεων, αι όποΐαι έχουν καί σήμερον διαφέρον. 

Όσάκις παρακολουθώ τήν θείαν Λειτουργίαν εις τον ναόν τής ενορίας μου 

π.χ., άντικρύζω εις τήν κόγχην του διακονικού την παραστασιν τού Χριστού 

ώς Παλαιού τών 'Ημερών. Τό πρόβλημα τούτο επομένως δεν είναι μόνον 

δι’ εμέ θέμα βιβλιογραφίας. 

Λ\ ΑΙ ΠΕΡΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

α') Ή εν Τρούλλω έκτη Οικουμενική Σύνοδος. 

Κανών ΠΒ' : ”Εν τισι τών σεπτών εικόνων γραφαϊς, αμνός δάκτυλο) 

τον Προδρόμου δεικνύμενος έγχαράττεται, δς είς τύπον παρελήφθη τής χά- 

ριτος, τον αληθινόν ήμίν δια νόμον προϋποφαίνων αμνόν, Χριστόν τον Θεόν 

ημών. 

Τους ούν παλαιούς τόπους και τάς σκιάς, ως τής αλήθειας σύμβολα τε 

και προχαράγματα τή Εκκλησία παραδεδομένους, κατασπαζόμενοι τήν 

χάριν προτιμώμεν καί τήν αλήθειαν, ώς πλήρωμα νόμου ταύτην νποδεξάμε- 

7>οι. 'Ως &ν ούν τό τέλειον καν ταϊς χρωματουργίας έν ταϊς απάντων δψεσιν 

ύπογράφηται, τον τον αϊροντος τήν αμαρτίαν τον κόσμον αμνόν, Χρίστον 

τον Θεόν ημών, κατά τον ανθρώπινον χαρακτήρα καί έν ταϊς 

είκόσιν άπό του νυν, αντί τον παλαιού αμνόν, άναστη λ ονσθαι ορί- 

ζομεν’ δι αυτόν τό τής ταπεινοθσεως νψος τον Θεόν Λόγον κατανοονντες, καί 

προς μνήμην τής έν σαρκί πολιτείας του τε πάθους αυτόν καί τον σωτηρίου 

Μελέτιος ό Πηγάς. Περί τών ιερών ορθοδόξων εικόνων 

θανάτου χειραγωγούμενοι καί τής εντεύθεν γενομένης τώ κόσμο) άπολ,ντρώ- 

σεως1. 

Ματθαίος δ’ ό Βλάσταρης είς τό Σύνταγμα κατά Στοιχεΐον Ε έγραψεν: 

'Η σεβασμία είκών προς τό βδελνκτόν εΐδωλον ταύτην έχει τήν διαφοράν, 

δτι τών μέν ειδωλίων τά πρωτότυπα ψευδή τυγχάνει· θεών γάρ έκτυπωματα 

είναι /αγόμενα, ον θεών άλλα δαιμόνων είσιν, ως φησιν ο προφήτης «δτι 

πό,ντες οΐ θεοί τών εθνών δαιμόνια». Τών δέ τίμιων εικόνων αληθή τα αρχέ¬ 

τυπα πάντα- τής μεν γάρ ό Χριστός, τής δέ η Θεομήτωρ, τής δε ό Πρόδρο¬ 

μος, καί έκάστης έκαστος τών άλλ.ων άγίων' ών δέ τά πρωτότυπα ψευδή, τού¬ 

των ουδέ εικόνες, ουδέ είδωλα λιέγοιντ άν δικαίως, αλλ απλώς έργα χειρών 

ανθρώπων μάταια καί άχρηστα καί γης ϋλη κωφή. Καί ταϊς μέν είκόσιν αι 

μορφαί τών πρωτοτύπων έμφαίνονται, τοϊς εϊδώλοις δέ ονδαμώς... Τά μέν 

ονν εϊδθ)λα τούτων πάντων ανθρωπόμορφα* τα δε ?<.εγομενα πρωτότυπα τών 

τοιούτο)ν ειδώλων, τά μέν ετερόμορφα, λέγω δή τά στοιχεία, τά δέ παντελώς 

άμορφα, φημι δή τά πάθη (θυμός, μέθη, λαγνεία χτό.), πάντα δέ άζωα καί 

άν αισθητα2. 

Κατά ταΰτα ή μέν διαφορά εικόνων καί ειδώλων συνίσταται ότι κατ 

άντίθεσιν προς τά είδωλα αί εικόνες άποδίδουν άνθρωπίνας υπάρξεις ζησά- 

σας, τά δέ σύμβολα φής σκιάς τού νόμου, τά προειδοποιήσαντα καί προοδο- 

ποιήσαντα τήν όδόν τής αλήθειας, απλώς έξακολουθούμεν τιμώντες. 

β') Ιωάννης ό Δαμασκηνός, ή Ζ' Οίκ. Σύνοδος καί οί μετά ταΰτα. 

Είς ύποστήριξιν τής προσκυνήσεως τών εικόνων ό δογματικός τής Όρ- 

θοδοξίας πατήρ Ιωάννης ό Δαμασκηνός έγραψε τρεις λόγους περί εικόνων. 

1. Ράλλη-Ποτλή, ΣΘΙΚ Β', 1852, σσ. 492-493. Αυτόθι τό σχόλιον του 

Ζ ω ν α ρ ά, καθ’ ο έγράφετο έν είκόσιν αμνός και ό Πρόδρομος τώ δακτύλω δει.κνύων 

αυτόν. Τοϋτο δέ μη γίνεσθαι ή σύνοδος αυτή θεσμοθετεί. Καί του Βαλσαμώνος (σ, 

494). Τινές έν άγίαις είκοσι τον άγιον Πρόδρομον άναστηλονντες, αμνόν άντικρνς αυτόν 

ένεχάραττον, υπό τοϋ Προδρόμου δακτνλοδεικτονμενον.Τοϋτο τοίννν ή αγία Σύνοδος άπο- 

τρέπουαα ώρισεν ώς, έπεί ό αμνός είς τόπον τής αλήθειας παρελήφθη, αί σκιαϊ δέ και οί 

τύποι καί τά σύμβολα παρήλθον, ώς τής αλήθειας παροησιασθείσης- κατασπαζόμεθα μέν 

καί τούς τύπους καί τάς σκιάς, ώς τής άληθείας σύμβολα, προτιμώμεθα δέ τήν αλήθειαν 

διό καί Άρια αν τά μέν τοϋ τύπον σ χ ο λ ά σ α ι' αντί δέ άμνοϋ έν ταϊς άγίαις είκόσιν άνα- 

στηλοϋσθαι αυτόν τον Κύριον ημών Ηησονν Χριστόν καί Θεόν ημών κατά τον ανθρώπινον 

χαρακτήρα. 

Εί δέ ταΰτα όντως έχουσι, νομίζω ότι κακώς ποιονσιν οί έπ έκκλησιας περιστεράς 

άπολύοντες αντί Πνεύματος άγιου επιδημίας καί αντί τοϋ άστέρος εκείνου τοϋ υπερφυούς 

καί καινοφανούς κηρία άνάπτοντες- καί τήν απόρρητον καί σωτήριον έν σπηλαίο) Γέννησιν 

τοϋ Κυρίου καί Θεόν καί Σωτήρος ημών * Ιησού Χριστού διά παιδος και στρωμνής νπο- 

τυποΰντες, καί τά υπέρ λόγον καί έννοιαν ανθρώπινοις έπιτηδεύμασι διαγράφοντες. 

2. Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή , ΣΘΙΚ 5', 1859, σσ. 248 - 249. 
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Τά επιχειρήματα του στη ριζό μένα εις τά παραδιδόμενα ιδία υπό τής Ιίαλαιάς 

Διαθήκης, έχρησίμευσαν εις τούς μεταγενεστέρους, οί όποιοι πολλάκις έπα- 

νεφερον χωρία εκ των λόγων του, διά νά στηρίξουν τάς θέσεις των. Ό Ίω. 

Δαμασκηνός εξήγησε πώς οί θνητοί ούτε την ούσίαν ούτε την φύσιν του Θεού 

γνωρίζοντες, όμως έγνώρισαν χαρισματικώς την εικόνα του μετ’ αυτούς 

ένανθρωπήσαντος Χριστού, Θεού Λόγου. Λέγει π.χ. :καί Δανιήλ ομοίωμα αν¬ 

θρώπου είδε, ώς υιόν άνθρωπον έλθόντα επί τον παλαιόν των ημερών. Και 

- ου φύσιν Θεού είδε τις, αλλά τον τύπον και την εικόνα τον μέλλοντος εσεσθαι1. 

Εις τον «'Όρον Πίστεως» τής έν Νίκαια Έβδομης Οικουμενικής Συνό¬ 

δου έθεσπίσθη: ι·. όρίζομεν... παραπλήσιος τω τύπφ τον τιμών και ζωο¬ 

ποιού Σταυρού άνατίθεσθαι τάς σεπτάς καί αγίας εικόνας, τάς εκ χ ρ ω- 

μάτωνκαϊ ψ η φ ϊ δ ο ς και έτ έ ρ α ς ύλης έ π ιτ η δει ως έ- 

χούσης, έν ταΐς άγίαις τον Θεού εκκλησίαις ( —ναοις) έν Ιεροϊς σκεύεσι 

καί έσθήσι, τοίχοις τε καί σανίσιν, οϊκοις τε καί όδοϊς' της τε τού Κυρίου καί 

Θεού καί σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εΐκόνος καί τής άχράντον δεσποίνης 

ημών της αγίας Θεοτόκον, τίμιων τε αγγέλων καί πάντων αγίων καί οσίων άν- 

δρών.,σ'. Ώρίσθη δηλονότι ή ύλη των εικόνων άποτυπουμένων, κεντητών, τοιχο- 

γραφουμένων καί επί ξύλου χρωματουργουμένων, καί οί τόποι εις ούς αδται 

άνιδρύοντο, ναοί, οίκοι, οδοί, καθώς καί τί δι’ αυτών είκονίζεται: Χριστός, Θεο¬ 

τόκος, άγγελοι, άγιοι, οσιοι, ο,τι δηλονότι αίσθητώς περιήλθεν εις την άνθρω- 

πίνην γνώσιν, άλλ’ ούχί ό αόρατος Θεός, πλήν ένανθρο^πήσεως: Εϊ τις Χριστόν 

τον Θεόν ημών περιγραπτόν ονχ ομολογεί κατά τ ό ανθρώπινον, 

ανάθεμα έστωΖ. 

Δεν είναι τής παρούσης μελέτης ή παρακολούθησις τής ύποθέσεως διά 

παραθέσεως τών όσων έγραψαν οί ’Ορθόδοξοι ίεράρχαι καί Πατέρες περί 

εικόνων. Δείγματος χάριν μόνον: 'Τπάρχει επιστολή τού Καισαρείας Άρέθα 

«Νικολάφ άσικρήτις τώ τού Γαβριήλ, προς Είκονομάχους»4, οπού καταρ- 

ρίπτονται τά επιχειρήματα τών είκονομάχων καί δή τά έκ τής Παλαιάς Δια¬ 

θήκης. Μεταξύ άλλων άναφέρεται καί εις τό όραμα του Δανιήλ: πώς <3’ αν τις 

καί τούτον παρέλθοι δς τον παλαιόν τών ημερών σωματοποιών μετά τού ώς 

υιού ανθρώπου επί τών νεφελών άχρι τον παλαιού διαγράφει άφικνονμένον, 

1. Μ ί § η β, ΡΟ 94, 1345. 

2. Ί ω. Καρμίρη, Τά δογματικά και συμβολικά μνημεία της Όρθοδόξου 

Καθολικής Εκκλησίας, Α', 1953, σ. 204. 

3. Αύτόθ, σ. 205. 

4. ΑγθΙΙϊ3.θ δοΓίρία ΗΐηοΓα, θάϊόϊί Τ. 0. \ν β 8 1 β γ ί η 1ι , νοί. I, 1968, σσ. 

75-81. Τό πρώτον άνελύθη υπό Βασιλείου Λαούρδα, ιΟ ΆρέΟας περί είκονο- 

μαχίας, περ. «Θεολογία» 25, 1954, σσ. 614-622. Ή επιστολή έκ τοΰ οοά. Μοεομι. 315, 

γραφέντος ύπό Μαξίμου Μαργουνίου. Ό Λαούρδας ανατρέχει καί εις τον Φώτιον. 

Μελέτιος ό Πηγάς. Περί τών ιερών ορθοδόξων εικόνων 

προς δν καί τά τής τιμής μεταροεϊται καί τά τής εξουσίας; Δανιήλ δέ καί 

ούτος ό τή τού δέοντος τοϋδε τού χρόνον ύποστάσει την εαυτού παραμέτρων 

προφητείαν, δν ονπω καί τ ήμερον οί κενοί λογολέαχαι τω τής άπονοίας αυ¬ 

τών ζημιώματι κατεχρήσα,ντο1. 

Δια τούς είκονομάχους λέγει: άθέων οί λόγοι κο.ί μή είδότων όσιον δια- 

στελλειν και βεβηλον, καί τί μεν εϊδωλον, τί δέ είκών' τό μέν γάρ έννποστά- 

τον πράγματος μιμημα (ή είκών έστι), εϊδωλον δέ ψιλής επίνοιας ενέργημα2 3. 

Εις τον Άρέθαν εύρίσκομεν επίσης την διάκρισιν τού λόγου καί τής όράσεως: 

ό γάρ διά τών ώτων ό διδάσκαλως διωκήσατο λόγος, τούτο διά τής όράσεο^ς, 

ήτινι σχημάτων τε καί χρωμάτων άντάαμβάνεσθαι περιγίνεται, καί τέον 

κατ αυτήν έξανύεται επαισθημάτων*. Ώς προς την ποικιλίαν τής Τέχνης, την 

διάφορον, κατά λαούς, παρώστασιν τών ιερών εικόνων, ό ’Λρέθας λέγει: ...ον- 

τω πιστόν άπασιν έδοξεν εθνεσιν ή τον Κυρίου θεάνθρωπος πα.ρονσία., ώς 

όμοιον έαντοϊς έκαστον άναγοάφειν τό πρόσλημμα γνησίως τε καί οίκείως 

αντοις ένηθρωπηκότι.,Δ. 

γ') 'Ο ιερός Φώτιος (θ' αί.). 

Ο ιερός Φώτιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, μετά την είκονο- 

μαχιαν, εγραψε μεν ίδιον αύτοΰ σύγγραμμα «Κατά είκονομάχων» μή σωθέν. 

αλλα τας περί των θειο^ν απεικασματων αντιλήψεις αύτοΰ διετύπωσεν εις τε 

τα Αμφιλοχία5 και εις τας Επιστολάς αύτοΰ, ήδη από τής ενθρονιστικής 

οπού λέγει: (τον Χριστόν πιστεύω) παθητόνκαί απαθή,φθαρτόν καί άφθαρτου, 

γραπτόν τε καί άγραφον, τά μέν οϊκειούμένος τή θεότητι, τά όέ προσάπτων 

τή ανθρωπότητά. 

1. Ένθ’ άνωτ. I, σσ. 76, 27 - 77,3. 

2. Αυτόθι I, σ. 78, 17-20- 

3. Αυτόθι I, σ. 79, ιι-ΐ3. 

4. Αυτόθι, I, σ. 79, 25-28. 

5. Κατά την έκδοσίν Σοφ. Οικονόμου (’ΑΟήνησι 1858): 

Λ£' (σσ. 63-66): Τό «κατ’εικόνα ήμετέραν». 

ΣΒ' (σσ. 279-280): Περί διαμορφώσεως καί χαρακτήρας τών αγίων εικόνων ( = έπιστολή 
ξδ'). 

ΣΙΔ' (σσ. 290-291): Περί διαφοράς εικόνων (επιστολή ρλδ'). 

ΣΝ' (σσ. 316-317): Τί έστι τό κατ5 εικόνα. 

6. Κατά τήν έ'κδοσιν Ίω. Βαλέττα (έν Λονδίνω 1864) σ. 140. Κατά τά έν τή αυτή 

επιστολή η εν Νίκαια το β συναθροισθεΐσα Σύνοδος άπεσκυβάλισε τούς είκονομάχους καί 

άγιοκατηγόρους καί κατέβαλε... τό γάρ τον Κυρίου ημών 5Ιησού Χρίστον όμουύσιον ήμίν 

άγιον σώμα γ ρ ά φ ε ι ν είκονικώς έμυσάττοντο, τό αγραπτον καί άπερίγρατττον 

αύτοΰ καταβακχενοντες, και διά τούτο μη είναι ήμίν όμοούσιον μανικώς συμπεοαίνοντες 
(σ. 142). 
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Κατά τον Φώτιον "Ελληνες (= ειδωλολάτραι) τον Χρίστον καί Θεόν 

ημών εϊκονίζειν, οτι μηδέ θειάζονσιν, ονκ ανέχονται, ομοίως οί Ιουδαίοι και 

οί του Μάνεντος (επιστολή Νζ')1. "Οτι καί οί μάγοι Σίμων καί Καρποκράς 

βαπτισθέντες περιέφερον μετ’ άλλων καί εικόνα του Χρίστου. Χειρότεροι 

των μάγων οί είκονομάχοι (έπιστολαί ΝΖ' καί ΝΗ'). Εις την ξ7 επιστολήν 

(Μιχαήλ Βουλγαρίας): Δήλον γάρ άπασιν, ώς ή τιμή των εικονισμάτων τιμή 

γίνεται των εϊκονιζομένουν, ώσπερ και ή ατιμία εις αυτά διαβαίνει τά είκονι- 

ζόμενα2, όμιλεΐ δέ καί περί προσκυνήσεως των εικόνων του Χρίστου, τής Θεο¬ 

τόκου καί πάντων των αγίων, ώς καί τής του Τίμιου Σταυροΰ3. 

Είς τήν ΜΓ' επιστολήν Θεοδούρω, ήγουμ,ένω4, τήν οποίαν άκεραίαν δεν 

δύναμαι νά μεταφέρο:» ενταύθα, οδσαν τό σπουδαιότερου εν προκειμένω περί 

εικόνων κείμενον του ιερού Φωτίου, πραγματεύεται ούτος περί του ποια ή 

άληθής του Χριστού άπεικόνισις, άντικρούων τούς είκονομάχους ίσχυριζομέ- 

νους οτι άλλων ηπείρων καί χωρών ή φυλών λαοί άλλως απεικονίζουν τήν 

μορφήν τού Κυρίου, καίέρωτώντας πότερον ή παρά ' Ρωμαίο ις, ή ήνπερ οί Ινδοί 

γράφονσιν, ή ή παρ' 'Έλλησιν, ή ή παρ’ Αίγνπτίοις; ούχ δμοιαι γάρ άλλήλαις 

αύται, καί οποίαν άν τις αυτών αληθή φήσειε, δήλον ότι παραγράφεται τάς 

λ.οιπάς. Είς ταΰτα. ό πατριάρχης άπαντα τή εϊκονουργία μάγεσθε, καί άκοντες 

αυτής πανταχοϋ τής οικουμένης, ένθα τό Χριστιανικόν γένος, τήν ϋπαρξιν 

καί προσκννησιν (των εικόνων του Χριστού) έμαρτνρήσατε. Δεύτερον ότι οί 

είκονομάχοι εντάσσουν εαυτούς είς τήν τάξιν τών ειδωλολάτρων. Καί τά ευαγ¬ 

γέλια έχουν μεταξύ των διάφορον, γλωσσικήν διατύπωσιν καί γραφικήν παρώ- 

στασιν, άλλ’ ούδ’ οί "Ελληνες αμφισβητούν ότι, παρά τάς έν λόγω διαφοράς, 

είναι γνήσια. Τοΰτ’ αυτό ισχύει καί περί τού σχήματος καί τής παραστάσεως 

τού Τίμιου Σταυροΰ. 'Ο σκοπός τών είκ ονομάχοι ν είναι ν’ άρνηθοΰν τον Χρι¬ 

στόν, άλλά δεν τον φανερώνουν ευθέως. Λεγέτωσαν γάρ, ώς επειδή "Ελληνες 

μέν αντοϊς δμοιον επί γης φανήναι τον Χριστόν νομίζονσι/ Ρωμαίοι δέ μάλλον 

έαντοϊς έοικότα, Ινδοί δέ πάλιν μορφή τή αυτών, καί ΑΙΘΐοπες δήλον, ώς 

έαυτοϊς, διά νά καταλήξη οτι ον πάντως λυμαίνεται τών εικονισμάτων τό 

1. 'Ομοίως ώς άνω καί είς τάς κάτωθι: 

Νζ' (σσ. 358-359): Περί είκόνος Χρίστου καί κατά είκονομάχων. Ιωάννη σπαθαρίω 

τώ Χρυσοχέρη. 

ΝΖ' (σ. 359): Τω αύτω περί τοΰ αύτοΰ. 

ΝΗ' (σσ. 359-360): Τω αύτω περί τοΰ αύτοΰ. 

ΝΘ' (σ. 360): Τω αύτω περί τοΰ αύτοΰ. 

2. Έπιστολαί, σ. 217. 

3. Αύτόθι, σσ. 217-219. 

4. Αύτόθι, σσ. 338 - 341. ΓΙλήν τούτων βλέπε καί τά έν τη έκδόσει μνημονευό¬ 

μενα φωτίεια κείμενα. 

9 Μελέτιος ό Πηγάς. ΙΤερί τών ιερών ορθοδόξων εικόνων 

άνόμοΐον τήν τής είκόνος φνσιν καί τήν αλήθειαν ον γάρ μόνου σχήματι σώ¬ 

ματος καί μορφής εϊκονίζεται χ ρ ώ μ α σ ι τό είκονιζόμενον, άλλά 

καί ποια διαθέσει καί παρεπομένη πράξει καί παθών έμφάσει καί τόπουν 

ιερών αναθέσει καί Επιγραμμάτων ερμηνεία καί σ ν μ β 6 λ ο ι ς έ ξ α ι ο έ¬ 

τσι ς άλλοις...1. 

Καί είς τήν ΟΤ επιστολήν2 Στεφάνω ορθοδοξήσαντι, ομοίως σπουδαίαν, 

ό Φώτιος διακηρύσσει ότι αί εικόνες έχουν θειότητα άσχετον προς τήν ύλην 

δι’ ής κατεσκευάσθησαν καί δεν είναι πλέον ξύλον ή μέταλλον: ουδέ ξυλά ή 

χρώματα, ά?Χ ϋλην μέν έχει ταϋτα, έτερον δέ τί έστιν έκ τοντουν Οαν- 

μάσιον ο Ιον σνντετελεσμένον' ον μήν ονδ' έστι χειρών ανθρώπων παιζόντων 

περί τήν ϋλην, χουρίς τε π ό. σ η ς ενεργεί ας θείας τό π α ρ ε μ π ΐ- 

πτ ον αυτών ταϊς διανοίαις άναπλαττόντων. Διά τούτο, τά μέν (τών είδω- 

λολατρών) ονδέν έτερόν έστι πλήν αυτή ή ν λ η περιυβρισμένη, 

καί ό τών άνθρουπίνων χειρών άνεπίσκεπτός τε καί άλόγιστος πόνος* τά δέ 

(τών Χριστιανών εικονίσματα) μορφάζεται μέν επί τή ϋλη καί τήν χεϊρα 

υπηρετούσαν έχει, άλλ* αν ου θ εν κ ι ν ο υ μ έ ν η ν υπηρετείται γάρ ταϊς 

άνωθεν έπιπνοίαις καί λογισμοίς έμφροσι, καί προς τήν ευσεβή κρίσιν άνη- 

γμένοις... "Ωσπερ δέ τά ήμέτερα σπονδεϊα καί οί κρατήρες καί αί θνΐσκαι, κο.ί 

οί τού Σταυρού τύποι, καί τά παραπλήσια, ον χρυσός, ονκ άργυρος, 

ουδέ ξύλων ή χρ ου μάτων ϋλη, ονδ’ έργα χειρών ανθρώπων, οϋτως 

ουδέ τά ιερά ημών τών εικονισμάτων έκτνπο'υματα ούκ έστιν 

ά ρ γ ν ρ ι ο ν, ουδέ χ ρ ν σ ί ο ν , ουδέ χαλκός, ον μήν ουδέ χρώματα, 

ονδ5 έργα (μή τι γένηται) χειρών ανθρωπίνων... ('Η παράδοσις) ον¬ 

δέν τής υλικής ακοσμίας, ή τής ανθρώπινης περιέργειας, έν αντοϊς έώσα. 

παρρησιάζεσθαί' όλων δέ τό έργον έαντής δεικννσα καί άποφαίνονσα, καθα¬ 

ρός ήμϊν καί άκιβδήλονς έν τοϊς σεπτοΐς είκονίσμασι τάς τουν πρωτοτύπων 

εμφάσεις ιεροπρεπούς τε καί ίεροτύπως παρέχεται3. Καί περαιτέρω: Τά δέ γε 

άγια καί σεπτό, τών Χριστιανών ίερονργικά τε σκεύη καί τεμένη καί είκονί- 

·■■ σματα, καί τά αλλ,α τής θείας ημών θρησκείας σύμβολα, έπεί καν ϋλην ονχ 

έτέραν νποβέβληται, άλΧ ούν γε προς τό πολλω άμεινον μετεσκεύασται (χρή- 

σει γάρ καί κλήσει καί μυσταγωγία καί τή τών παραδειγμάτων θειότητι, ών 

τοϊς χαρακτήρσι διαμεμόρφουται, καί μνρίοις άλλοις καθαγιασθέντα τετε- 

λείοπαι), διά τούτο ονκέτιξνλα, ουδέ λίθος, ουδέ άργυ¬ 

ρος, ουδέ χρυσός, ον μήν ουδέ χρώματα γυμνά τής 

είδοποιούσης καί παρεδρενούσης δννάμεώς τε καί χάριτος οντ αν έννοηθείη 

1. Ένθ’ άνωτ., σ. 341. 

2. Αύτόθι, σσ. 400 - 402. 

3. Αύτόθι, σ. 401. 
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ποτέ, ούτε παρονομασθήσετασ άγια δέ μάλλον καί τίμια και δεδοξασμένα και 

σεπτά...1. 

Κατά ταΰτα ό Φώτιος ού μόνον .ύπερήσπισε τήν των εικόνων προσκύνη- 

σιν, άλλ* αύτών τε καί των ιερών σκευών καί τών ναών τήν, άνεξαρτήτως ύλης 

κατασκευής αύτών, αγιότητα έδίδαξεν καί τήν δι’ αύτών εκφρασιν τής θείας 

είκόνος. 

δ ) Γεώργιος Σχολάριος. 

Εις τήν εορτήν τής Όρθοδοξίας έν τή πρώτη Κυριακή τών Νηστειών2. 

...*ΑλΧ έδει καί τούτον όψέ λνΟήναι τον πόλεμον, καί σννίσταται σύνο¬ 

δος έν Νίκαια, καθάπερ έν κνκλ,ω τήν αυτήν έπανακάμπτοντος πάλιν των 

οικουμενικών συνόδων τον τέλους, οϋ καί τήν αρχήν έσχον γίνεσθαι, καί 

τάς εικόνας ανθις αναστήλωνα ι καί τήν δι αυτών ευσέβειαν έπανάγουσιν' 

ούτε γό.ρ περιιδεϊν έχρήν τήν εντεύθεν ώφέλωιαν, τών παχντέρων διαθέσεων 

εντεύθεν μάλιστα συνεχώς προς τήν του θείου μνήμην εγειρόμενων, ούτε 

δέος ήν, μή δόξωσιν είδωλοποιεϊν εκείνα μέν γάρ ψευδών πρωτοτύπων εϊ- 

δωλα δντα (οϊ γάρ θεοί τών εθνών πάντες, Δαυίδ άν εϊποι, δαιμόνια, Ψαλμ. 

95 (96) έ>), μάταια χειρών ανθρωπίνων έργα καί ειδώλου γείρω προς μίμη- 

σιν’ τις γάρ γένοιτ’ αν εικασία τού καθάπαξ ονκ δντος; τοιοϋτοι δέ οι τών 

'Ελλήνων θεοί, τής υψηλότατης προσηγορίας έκ τού μόνου Θεού προς τάς 

άποστάτιδας φύσεις ή τά φαινόμενα ταυτί μετατεθειμένης φευ υπό τών έρ¬ 

γων αυτού καί τάς προσηγορίας τών τοις 'ΈλΛησι σνμ πεπλ α σμ έν ω ν δυνά¬ 

μεων, αντί μιας τής πάντα ποιούσης τε καί σογζούσης, τών πονηρών νπερχο- 

μένων δαιμόνων καί τήν εις τάς μηδέν οϋσας δυνάμεις φερομένην τιμήν έπί 

κακώ τών διδόντων σφίσιν αυτοί,ς συμμεριζομενών. Τά μέν 'Ελλήνων τοιαντα. 

ΓΗμείς δέ τάς αληθείς υπάρξεις ταϊς είκοσι τιμώ μεν, αρχήν ποιούμενοι 

τήν έν σαρκί τού Θεού φανερωθεΐσαν ύπόστασιν, εϊθ* δσα δι αυτής ήμϊν 

άφϊκται καλώ, καί δι ών ή προς έκείνην ήμϊν ενιδρύνθη πίστις συνείροντες, 

ών ούκ αν ήν άλλως βέλτιον διαμνημονεύειν καί οϊκειότερον ή τοις Ιεροϊς 

αύτών είκονίσμασιν... 

ε') (Ψευδο)Γεώργιος ό Σφραντζής. 

Όμολογία: Πιστεύω εις τάς εικονικός ανατυπώσεις, ήγουν εις τον χαρα¬ 

κτήρα τον έν είκόνι περιγραπτόν τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ημών Ιησού 

Χριστού καί τής πανάγνου καί Θεοτόκου αυτού Μητρός καί πάντων τών σ.- 

4. ’Ένθ. άνωτ., σ. 402. 

2. Γεωργίου τοΰ Σχολαρίου "Απαντα τά Ευρισκόμενα. Οοτιντθδ οοιηρίβίβδ, 

Ιοιηβ I, Ρ&Π8 1928, σσ. 117-118. 

Μελέτιος ό Πηγάς. ΙΙερί τών ιερών ορθοδόξων εικόνων 11 

γιων, σχετικώς ον λ,ατρευτικώς προσκυνάνμένας, ού θεοποιούμενος, άσπά- 

ςεσθαί τε και τιμάν την Εκκλησίαν τού θεού, ον τή ύλη τό σέβας, αλλά τφ 

πρωτοτυπώ άπονέμονσαν ή γάρ τιμή τής είκόνος εις τό πρωτότυπον δια¬ 

βαίνει, καπά, τον Μέγαν Βασίλειον, ώς άντίτνπος ονσα τών προποτύποον1. 

Β'. ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

Μετά τήν παραθεσιν τών ανωτέρω έκ τής έκτης οίκουμεν. Συνόδου, 

τοϋ Γωαννου τοΰ Δαμασκηνού και τοΰ ιερού Φορτίου δέν θά έπιμείνωμεν εις 

την ερευνάν τών περί τών εικόνων διατυπωθέντων άτομ,ικώς ή συνοδικώς είτε 

άπό τοΰ 1000 μέχρι καί της τών Φράγκων άλώσεως (-1204), είτε κατά τήν 

παλαιολογειον περίοδον (1261-1453)2. Απεναντίας θά έπισημάνωμεν τήν 

διδασκαλίαν περί εικόνων συγγραφέων τινών τής Τουρκοκρατίας. 

α') Δαμασκηνός δ Στουδίτης. 

Δαμασκηνός υποδιάκονος δ Στουδίτης (ειτα Ρεντίνης, μετά ταΰτα 

Αρτης και Ναύπακτού γ Ιο//) [Θησαυρός (1568)] εις τον κατά τήν Κυ¬ 

ριακήν τής ’Ορθοδοξίας Λόγον ΚΕ': «Διήγησις.. . περί τών αγίων Εικόνων... »3. 

Λλλ,ο είναι τό εϊδωλον καί άλλα] είναι ή είκών διότι ε ϊ δ ω λ ο ν μέν είναι 

και λεγεται το ξύλων, οπον είναι γλωμμένον καί έχει ομοίωμα. άνδρός ή γυ¬ 

ναίκας, επειτα χωρίζουν τά σκέλη τον εϊκόνα δέ είναι εκείνη, όπου δέν 

δύναται νά πιάση μήτε χέρι χώρια, μήτε ποδάρι καί άλλο μέλος· καί διά τούτο 

και ήμεϊς εάν είναι κανένα ομοίωμα τού Χριστού ή τών Αγίων καί χωρί¬ 

ζουν τα μέλη τον, δεν τό προσκννούμεν, επειδή έχει τύπον ειδώλων, άμή 

οποίον είναι ζωγραφισμένον άπό καλόν τεχνίτην καί έχει όμοίωσιν τον προσώ¬ 

που τοϋ Χριστού και τής Παναγίας καί τουν άλλων 'Αγίθ)ν, έκεϊνο τιμοϋμεν 

και προσκννούμεν διότι, ώς λ.έγει ό Μέγας Βασίλειος, ή τιμή τής είκόνος 

έπί τό πρωτότυπον διαβαίνει. 

β ) Ιερεμίας ό Β' πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. 

Εις τήν δευτέραν Άπόκρισιν τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Τε- 

ρεμιου Β τοΰ Τρανού προς τούς έν Τυβίγγη προτεστάντας θεολόγους πεμ- 

1. Μέγα Χρονικόν (Ογοοιι), σ. 582. 

2. ΓΙρβλ. Αποστόλου Ά θ. Γ λ α β ί ν α, 'Η έπί Αλεξίου Κομνηνοΰ (1081- 

1118) περί ιερών σκευών, κειμηλίων καί άγιων εικόνων ερις (1081-1095), Θεσσαλονίκη 

1972, 8°, σσ. 21/ (+ 3) (= Κεντρον Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη. Βυζαντινά κεί¬ 

μενα καί μελέται 6). 

3. Θησαυρός Δαμασκηνού τοΰ υποδιακόνου καί Στουδίτου τοΰ Θεσσαλονικέως. 

Έν τή έκδόσει έν Βενετία 1851, σσ. 294-313. 
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φθεΐσαν έτει 1589, τό πέμπτον κεφάλαιον άναφέρεται εις τήν έπίκλησιν των 

άγιων παρ’ Όρθοδόξοις1. Είναι δέ το τμήμα τοϋτο τής αποκρισεως αληθές 

πραγματεία, εις τήν οποίαν άναιροΰται μέν τα κατά τής προσκυνησεως των 

εικόνων επιχειρήματα, ερμηνεύεται δε παραδοσιακώς και δι αναδρομής εις 

άλλους τε ϊϊατέρας καί τον Ίωάννην Δαμασκηνόν ή προσκύνησις (καί ούχί 

ή λατρεία) των εικόνων, συμφώνως προς όσα παρέδωκαν αί ΓραφαΙ περί εί- 

κονιζομένου 6εοΰ καί αγίων καί των έργων αυτών. Εις τούς άγιους εικόνας 

έγείρομεν έμψυχοι γάρ εικόνες τής αρετής ούτοι και την αρετήν αυτών μιμη- 

σόμεθα (σ. 463). Προσκννονμεν... ταϊς είκόσιν, ον τη όλη προσφέροντες τήν 

προσκύνησιν, άλλα δι αντών τοΐς έν ανταϊς εικονιζομενοις (46/). Δεν λατρευο- 

μεν τά ξύλα, τούτο φαίνεται έκ τής καταστροφής των παλαιωθεισών καί 

άχρηστευθεισών εικόνων: πολλάκις τον χαρακτήρος λ^ειανθ εντός, ως ξνλον 

λοιπόν αργόν τήν ποτέ εικόνα κατακαίομεν (468). Ον γάρ τήν φύσιν τον ξύ¬ 

λου (προσκυνούμεν), άλλΛ μνήμην και γραφήν των τον Κυρίου παθημάτων 

καί των δι αυτόν άθλτησάντων... (469). Τα οραθεντα και ψηλαφηθεντα εικο- 

νογραφοϋμεν και προσκννονμεν. κατά τάς διατάξεις των Συνοδΐυν (σ. 4/0). 

γ') *Η κακοδιδασκαλία Κυρίλλου του Λουκάρεως (1630). 

Διά λόγους πολιτικούς ό πατριάρχης Κύριλλος Α' διεσκευασε λατινιστί 

δοθεισαν αύτω ομολογίαν Καλβινικην2 και υπεγραψεν αυτήν κατα Ιανουάριον 

1630, χωρίς ούτε εις Σύνοδον νά ύποβάλη τό θέμα ούτε νά υποστήριξή έν 

τή πράξει δσα έγράφησαν έν αυτή, άλλ’ ουδέ ν αποκήρυξή ταυτην γενο- 

μένην ταχέως διελκυστίνδα πολύγλωσσον μεταξύ Λατίνων καί Προτεσταντών. 

'Η τελευταία εις έρώτησιν άπόκρισις τού Λουκάρεως άθετεΐ τήν προσκύνησιν 

των εικόνων, ών άναγνωρίζει τήν σπουδαίαν τέχνην (ζωγραφική — ιστορία) 

καί τήν κατοχήν υπό ίδιο^τών διά μή λειτουργικούς σκοπούς. Και δια τούτο 

άνεθεματίσθη ό Λούκαρις επανειλημμένους3: 

(Έρώτ). Περί των εικόνων πώς όφείλομεν .φρονεϊν; 

3Απόκρισις: 'Ως παρά τής θείας και ίεράς Γραφής διδασκομεθα λεγονσης 

τοανώς, ον ποιήσεις σεαντώ εϊδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα όσα εν τώ ονρανω 

άνω καί δσα εν τή γή κάτω, ού προσκυνήσεις αντοϊς, ουδέ μή λατρενσεις 

αντοϊς, όφειλωντων ημών ού τή κτίσει αλλα μονω τώ κτίστη και ποιητή του 

ουρανού καί τής γης λατρενειν, κάκεϊνον μόνον προσκυνεϊν έξ ών δήλον, 

1 . Ί ω. Κ α Ρ μ ί ρ η, Τά δογματικά και συμβολικά μνημεία της Όρθοδόξου 

Καθολικής Εκκλησίας, τόμος Β', ’Λθήναι 1953, σσ. 462-470. 

2. Αύτόθι, σσ. 562-571. (Τό κείμενον ύποσελιδίως). Κατέχω φωτοτυπίαν αύτο- 

γ Ρ ά φ ο υ {;) καί έ ν υ π ο γ ρ ά φ ο υ τής Όμολογίας του Κ. Λουκάρεως ελληνιστί. 

ο. Αυτόθι, σσ. 574, 681. 

Μελέτιος ό ΙΙηγάς. Περί των ίερών ορθοδόξων εικόνων 13 

ότι τήν Ιστορίαν επίσημον ο ύ σ α ν ονκ άποβάλλομεν, άλ/Α 

καί εικόνας εχειν καί τον Χριστού και των αγίων, τώ βουλωμένο) παρέχομεν 

την δε λατρείαν και θρησκείαν αυτών, ώς άπηγορευμένην 

παρά τού Αίγιου Πνεύματος έν τή 'Ιερά Γραφή, έξονθενοϋμεν ( εξονδενοϋμεν 

Καρμίρης), ϊνα μή λάθιομεν αντί τού κτίστου καί ποιητον χρώματα καί 

τέχνην και κτισματα προσκυνεϊν' καί τον άλλως φρονούν τα ά¬ 

θλιον ήγούμεθα, ώς δεινόν έχοντα σκότος έν ταϊς φρεσί καί πεπωρωμένην 

την καοδιαν. Και ήν άν κρεϊττον τή τον Θεού εντολή νποτάσσεσθαι (άπο- 

τάσσεσθαι Καρμίρης), ή ανθρώπων πείθεσθαι ματαιολογίαις' οπερ έν φόβω 

και αγαθή συνειδησει εκτιθέμεθα· εϊ καί στήσαι τήν φοράν κρεϊσσον ή καϋ3 

ημάς όμολογονμεν. 

"Αλλην διατύπωσιν έχει ιταλική μετώφρασις τής Όμολογίας, διαβιβα- 

σθεΐσα υπό τού βαίλου τής Ένετίας έν Κωνσταντινουπόλει προς τον Δόγην 

τής Ένετίας καί δημοσιευθεΐσα κατά τάς ημέρας μας1. ... 63136 ^ιιειίί 81 ΐΏέΐ- 

ηίίοδία οοτπθ Ι’ί 81 ο γ ί α (1β1ΐ3 ρϊ1ΛιΐΓ3, βδδβιηΐο ιιηει θ ί3ηΐ0δ3 

θΐ ίοΤβ, ηοη 1β άβροηίαιηο, ηβ (ϋδρΓβ^ίαηιο, πθ 13 ρτοΙιίϊΛιτίο; 

αηζί οοηοβάϊαηιο & οΐιί υογγ3 ΚϋνβΓ ΐΓη&^ϊηΐ <ϋ ΟΙιπδίο β 6ί δαηΐΐ, ηια 

I α (1 ο γ 9. ί ϊ ο η βΐ νβηβΓ&ϋοη Ιογο Γβ1ί^ΐοδ&... 6 ΐ 8 ρ γ β § ΐ 3- 

ιη ο β Γΐ&ιηηΐδπο.... Τβηβΐ'β βί. 3006ϋ3Γθ ϊ οοΙογϊ βΐ βάοΓαΐ’ ]& ογθ&Ιιιγβ 

κλπ2. "Οτι παλαιόθεν, καί ούχί από τού 1630. ό Λούκαρις έκαινοτόμει, δει¬ 

κνύει καί τό κάτωθι κείμενον αυτού3, άπευθυνθέν πρός άποστατήσαντα τής 

Δυτικής Εκκλησίας αρχιεπίσκοπον Δαλματίας καί προσχωρήσαντα εις τήν 

Μεταρρύθμισιν, δούδεκα έτη προηγουμένως, τον Οοη Μβγοο Αηΐοηΐο 6β 

Οοηιΐηΐδ: ϋβ οηΐΐα Ϊηΐ3§ίηηηα, δΐ ηοη 3η1β3, πιοΟο 3ΐΠθηΊ μηαηι βνη- 

δβπΐ ρβΓηΐοίοδίΐδ 6ίοϊ Ιιηηιΐ ροΐοδί. Τββϋδ ϋβαδ ηιϊΐιΐ βδΐ. ηιιοά άορίοτο 

ρΐ'&θδβηίθηι ΟπβηΙΐδ δίαΐηηι, ςυοιΐ ηοη νΐάοαπι ιηοΟιηη φΐο ροδδίί 

ιηοίΐβπ Ιιιπο Ιαιη ςΙβίοΓηηϊ οΒβοδβηοηυβ ιιΙοθγϊ; ηοη ^αοά δϊιηρΙΐοΐΙβΓ 

ίηάίοβηι δρβΓηβηίΙηδ ίιηα^ίηβδ, οιπτι ηοη 3(1ο™ΐ36 ρβΓ 86 ηίΐ ροδδίηΐ οΐίβιτο 

ηι&ΐϊ, 8θ0 ίΟοΙοΙοίπ&ηι θ3βοίδ οιιΐΐοπίηΐδ 03θ33ί,3ΐη αΕΙιοΓΓβηηι. Εί ςμιαιη- 

λήδ ΐη ρΐ’ίν3ΐ.ίδ οΓηϋοηϊΙκίδ ο686ΐ“ν3πιη δ1ίμη&η(Ιο ηαθηΐΐ ιηθδθ 8η1)Λ?θ- 

ηίδδθ ΟΓαοίίίχΐ ίηΐθ^ϊηβιη, οηηι οίίβΓβΙ- οοπιηιοιίΐηδ δρβοηΙηηΟηηι ηοίυΓπ 

ΐρδηηι ραδδΐοηίδ Οοπιΐηϊο&θ; (^ιιϊα Ιαηιβη νΐάβο ]αΓη νιιΐ^αιη, ιιί ηοη <1θ 

ηιυΐίΐδ ςυι 8β δ^ρίβηίβδ βδδβ οίβάπηΐ, ηΐίίΓηΊβηι, ρΓ&βοΐρϊΙβηι Ιθγγϊ 3 

1. Κ. Δ. Μ ε ρ τ ζ ι ο υ, Πατριαρχικά 1951, σσ. 69-75. Τό κείμενον διαβιβασθέν, 

τό 1634 υπό του ΡίοΗο Ροεουπη!, έν σσ. 71-75. Ό Μέρτζιος δεν έγνώριζε την Λουκώ- 

ρειον ελληνικήν διατύπωσιν του κειμένου. 

2. Αύτόθι, σ. 75. 

3. Ε. Β α §■ γ ίΐ η (3, ΒΓΙ ΧΛ7ΙΙ ε. IV, 1896, σ. 336 (ή επιστολή 329-340, διέ¬ 

φυγε καί κατά τούτο τήν προσοχήν των μελετητών τού θέματος τής Όμολογίας). 
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νβι·ο βΐ δρίπΐιιεύί οαΐί-ιι αίςαβ 1&1π&, ςααβ ιιπι δοΐο Οβο ορίΐηιο ηι&χΐιηο 

(ΙθίοβΙυΓ; πί&ΙΙθβι, ιι! οηιηβδ υηίνθΓδβ ίδια αιΐδ& ίαηι ρβήουΐοδα &6δΠ- 

ηθ&ηί. ςυ&ιη ΐ§ηθΓ&ηίβΡ 1β§βηι Βοηιίηί νΐοΐ&ηΐβδ ίη Ι&ρΜβιη ΐπιρΐη^&ηΐ 

οΓίβηδΐοηϊδ βΐ δΐο 86 &ΪΓθθίίβΓ ίη αβΙβΓηηιη οοηάβηιηβηί. Έξ Αλεξάνδρειάς 

6 Σεπτεμβρίου 1618. 

Κύριλλος ό Λούκαρίς, αιτίιΐθρίδοορο δρ&Ι&Ιβηδί Β(οη) Μ&γοο Αη- 

Ιοηίο ίΐβ Όοιπίπίδ. 

δ') Αι μετά τον Πήγαν αντιλήψεις τής Εκκλησίας περί εικόνων. 

Άπό τού Ίερεμίου Β' καί έξης ή Μ. Εκκλησία ήτο υποχρεωμένη νά 

ύπερασπισθή το θέμα των εικόνων έναντι τής προτεσταντικής αμφισβητησεως 

ν.ο ενός καί τής προσαφθείσης κατά του Κυρίλλου Λουκαρεως κατηγορίας 

ότι ήθέτει την τιμήν των άγιων καί την προσκύνησιν των εικόνων. Ως εκ 

τούτου ό είδικώτερος μελετητής δύναται ν’ άνατρέξη εις επίσημα και ατομικά 

κείμενα υπέρ των εικόνων, γραφέντα κατά την ακολουθησασαν το μαρτύ¬ 

ρων του Λουκαρεως (ή καί προ αύτοΰ) εκατονταετίαν, εξ ών σταχυολογώ 

ενδεικτικά τινα αποσπάσματα. 

Μητοοφάνης ό Κριτόπουλος πατριάρχης Αλεξάνδρειάς (γρά- 

φων τό 1625): (τοΐς Γραφικοΐς) τούτοις παραδείγμασιν επομένη ή αρχαία 

ζ Εκκλησία είκονίζειν ήρξατο τα είκονιστ α , τοντεστιν όσα σώμα περι- 

κειται ή οσα μη περίκειται μέν, ώψθη δε τισιν εν σωμασι, δια το μη δννασθαι 

άλλως όρισθήναΐ' οϊον άγγελοι ώφθησάν τισι των άγιων εν σχήμα τι 

και εϊδεσιν άνδρών. Της θείας δ έ και ασχη μ ατιστον ο ν σ ι α ς 

εικόνα ον δ είς ποτ έπε νόησε πο ιήσ αι. Ον γάρ θέμις τον 

άπερίγραπτον Θεόν περιγραπτη είκόνι παοεικαζειν... Ενίοτε δε και άγγελοι 

εϊκονίζονται, ον καθ' ό φύσεως εχονσιν, άορατος γαρ ήμιν αυτή, αλλ ως 

ωφθησαν άνθρώποις βουλή μάτι Θεόν... Τούτων ονν εικόνας ή Εκκλησία 

Iποιεί ού γλυπτός, ουδέ λαξευτός, άλλα γραπτός μόνον, ώς 

πόρεστι μαθεϊν εκ τε τον Ευσεβίου (ΡΟ 20, 913) και Ειρηναίον (Ρ& 7, 674 

εξ.) άνδρών άρχαιοτάτων1. 

Ό αυτός Μητροφάνης, περί προσκυνήσεως των άγιων εικόνων φιλη- 

ματι μόνον, ώς δηλοΐ τό ρήμα προσ-κυνώ, έγραψε: ΠροσενχεσΟαι δέ ταίς 

εΐκόσιν κωλύομεν χοή γάρ ημάς άνω εχειν τάς καρδίας, όπου Κύριος ημών 

’ίησονς Χριστός εκ δεξιών τον Πατρός καθηται2. 

1. Καρμίρης, ένΟ’ άνωτ., σ. 546. 

2. Ό αυτός, περ. Θεολογία 19, 1948, σσ. 81-82. 

Μελέτιος ό Πηγάς. Περί των ιερών ορθοδόξου εικόνων 15 

Δ ο σ ί θ ε ο ς πατριάρχης Ιεροσολύμων, κατά τήν σύνο¬ 

δον του 1672:.... ημείς και τους άγιους και τάς αγίας εικόνας τιμώμεν, 

ον εϊρηται τρόπον, και ί σ τ ο ρ ο ν μ εν ταντας είς καλλωπισμόν των ναών, 

και Ιν ώσι βιβλία τών αμαθών και προς μίμησιν τών αρετών τών 

αγίων και άνάμνησιν...1. 

Άργότερον (1716) τό οίκ. πατριαρχεΐον είς τήν προς Αγγλικανούς 

Άπόκρισιν εγραφεν: 

Τό τούς άγιους, τήν Θεοτόκον, και αυτόν τον Χριστόν καί σωτήρα ημών 

είκοσι και χρω μ ατουργίαις γραφικαις τιμάν άρχαϊόν εστι, 

καί παρ’ ημών όσημέοαι καί φυλιάττεται καί εύσεβώς ένεργειται. ’Αλλά καί 

τά εκείνων άθλ,α καί πάθη καί κατορθώματα γράφεσθαι καί υπό πόν¬ 

των ό ρ ά σ θ α ι, καί τούτο ώς πόνν κατά ψυχήν ωφελούν άσπαζόμεθα. 

Δια. τών τοιοντων πας θεοσεβής χριστιανός προς μίμησιν εκείνων διεγείρεται 

καί προς καρτερίαν, μάλιστα προς τό υπέρ Χρίστον καί τής ενσεβεΐας 

καί αυτόν τοϋ θανάτου καταφρονεϊν. *Εστι γάρ ή ζωγραφική σιωπώσά 

τις ιστορία, ώς καί ή Ιστορία φθεγγομένη ζωγραφία2. 'Ως βλέπει τις ή καρτε¬ 

ρία καί ή άπόφασις μέχρι θανάτου ομολογίας τής πίστεως αφόρα είς τά δεινά 

τών δουλευόντων υπό τούς Τούρκους Όρθοδόξων λαών. 

Γ. ΑΙ ΙΕΡΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ Μ. ΠΙΙΓΑ 

Διατί ώμίλησεν ό Πηγάς περί ιερών εικόνων τής ’Ορθοδόξου Ανατο¬ 

λικής Εκκλησίας; 

Πρώτον διότι έμμεσους ήθελε νά άναιρέση τάς κατηγορίας τών άνεικο- 

νικών Ιουδαίων καί Μουσουλμάνων, ούτε του θεού τήν άπεικόνισιν, ούτε τών 

αγίων παραδεχομένων, κατηγορούντων δέ τούς Χριστιανούς (Δυτικούς τε 

καί Ανατολικούς) ώς ύποπίπτοντας είς ειδωλολατρίαν. 

Δεύτερον διότι ήθελε, πάλιν εμμέσως, ν5 άναιρέση τάς θέσεις τών άνεικο- 

νικών ΓΓροτεσταντών, μή παραδεχόμενοι ν τήν προσκύνησιν τών άγιων. 

Επόμενον ήτο ό Μελέτιος Πηγάς ν’ άποδέχεται τάς θέσεις τής Τ! Οι¬ 

κουμενικής Συνόδου (843) καί του τότε συνταχθέντος καί μετέπειτα συμ- 

πληρωθέντος Συνοδικού τής ’ Ορθοδοξίας, διά τών οποίων άπεκλείσθη μέν ή 

λατρεία τών εικόνων, δι’ ήν κατηγορούν οί τότε είκονομάχοι τούς Όρθοδό- 

ξους, έθεσπίσθη δ’ ή προσκύνησις αυτών, τής τιμής άναγομένης είς τό πρω¬ 

τότυπον, δηλαδή είς τά έξεικονιζόμενα πρόσωπα, τον Θεόν, τούς άγιους, 

τούς άγγέλους κλπ. Επειδή δ’ ή Εκκλησία καθιέρωσεν ώς εορτήν τής Όρθο- 

1. Καρμίρης, Τά δογματικά μνημεία..., σ. 772. 

2. Αύτόθι, σ. 814. 
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δοξίας την κινητήν Α' Κυριακήν των Νηστειών, δτε εορτάζεται ή άναστή- 

λωσις των εικόνων και άναγινώσκεται τό κείμενον του Συνοδικού δι ού αφο¬ 

ρίζονται καί αναθεματίζονται οί αιρετικοί, μακαρίζονται δ’ οί όρθοδοξήσαν- 

τες. έθος ήτο καί είναι τό κήρυγμα τής Κυριακής τής 5Ορθοδοξίας ν’ άναφε- 

ρεται εις τήν άναστήλωσιν των εικόνων και το ιστορικόν αυτής. Επόμενός ιώ 

εθει καί δ Πηγάς πράττει τό αυτό, άλλ’ ούδέποτε διατριβει περί τα ιστορικά 

τήε είκονομαχίας, ώς άχρηστα εις τήν άσκουμενην υπ αυτού ηθικοπλαστικήν 

διδασκαλίαν. Ερμηνεύει τάς θέσεις τής Εκκλησίας, άντικρούει τάς κατηγο¬ 

ρίας των είκονομάχων καί άνεικονικών, αποφεύγει νά κατακρίνη οίανδηποτε 

σύγχρονον κατάχρησιν (λατρευτικήν έκδήλωσιν) περί την προσκυνησιν των 

εικόνων, καί μεταθέτει τό θέμα βασικώς εις τό οτι ό Θεός εδημιουργησε τον 

άνθρωπον «κατ’ εικόνα καί καθ’ όμοίωσίν» του, επομένως οί άνθρωποι είναι 

εικόνες του Θεού, και σεβασμός πρέπει εις τό δημιούργημα τού Ίψιστου, 

τό όποιον πρέπει νά μείνη καθαρόν καί άδιάφθορον. 'Η άναγωγη αΰτη δίδει 

εις τον ρήτορα τήν εύκαιρίαν ήθοπλαστικής διδασκαλίας, προβολην προτύπου 

βίου τό όποιον θά διεχώριζεν άπολύτως τούς άκροατάς του ’Ορθοδόξους από 

τούς αιρετικούς, έν προκειμένω τούς μουσουλμάνους. Θα παραθέσω εν συνε¬ 

χεία σχετικά αποσπάσματα. 

Αί βασικαί διατάξεις τού Συνοδικού τής Όρθοδοξίας1 περί προσκυνησεως 

των ιερών εικόνων καί άναθεματισμοΰ τής λατρείας αυτών έχουν ως κάτωθι. 

1) Των τφ λόγω άγιαζόντων τά χείλη, είτα τους ακροατάς διά τον 

λόγου, είδότων τε καί κηρυσσόντων, όος αγιάζεται μεν ομοίως 

διά των σεπτών εικόνων τ ά δ μ μ α τ α των ο ρ ω ν τ α> ν, 

ανάγεται δ έ δ ι αυτών 6 νους προς θεογνωσίαν, ώσπερ 

καί διά των θείων ναών καί τα>ν ιερών σκευών καί των άλλων κειμήλιων, 

αϊωνία ή μνήμη. 

Κατά ταΰτα ώς ό θειος λόγος αγιάζει τά χείλη, και οι οφθαλμοί των 

όριόντων τάς ίεράς εικόνας αγιάζονται καί οδηγούνται προς θεογνωσίαν, δη¬ 

λονότι διά των ορατών κατανοούν τά δόγματα και την διδασκαλίαν τής Εκ¬ 

κλησίας. 

2) Τώ φρναξαμένο) συνεδρία) κατά των σεπτών εικόνων, ανάθεμα! 

Τοϊς έκλαμβάνουσι τάς παρά τής Θείας Γραφής ρήσεις κατά των ε I- 

δ ώ λ ο) ν, εϊς τάς σεπτάς εικόνας Χρίστον τον Θεόν ημών κα,ι των άγιων 

αυτού, ανάθεμα! 

1. Τό Συνοδικόν δεν άνεγινώσκετο, προφανώς διά τον φόβον των Τούρκων, έν Κων- 

σταντινουπόλει, καθ’ ον χρόνον κηρύσσει 6 ΙΙηγάς εις Ι’αλατάν: Τής έβδομης (οικουμ. 

Συνόδου), τής οποίας τό Συνοδικόν δεν έδιαβασαμ εν σήμερον, 

έπειδη δεν Άφησαν εκείνοι, οπού θέλονσι νά τό διαβάζονσι αντοι... Λογος Α Κυρ. Νη¬ 

στειών (ΚΕ'), Χρυσοπηγή, σ. 366. 
17-11-1980 

Μελέτιος 6 ΓΙηγάς. Περί των ιερών ορθοδόξων εικόνων 

Τοίς κοινωνοϋσιν έν γνώσει τοϊς νβρίζονσι καί άτιμάζονσι τάς σεπτάς 

εικόνας, ανάθεμα! 

Τοϊς λέγονσιν, οτι ώς θεοϊς οί Χριστιανοί ταϊς είκοσι προαήλθον, ανά¬ 

θεμα ! 

Εϊ τις ου προσκννεϊ τον Κύριον ημών ^ Ιησού Χριστόν έν εικόνι περι- 

γραπτόν, κατά το ανθρώπινον, ήτω ανάθεμα, 

Ούτως οσα ή Γραφή λέγει περί των ειδώλων δεν άναφέρονται εις τάς 

εικόνας τού Θεού καί των άγιων. Αί εικόνες δεν είναι θεοί. ΓΓάς ό ύβρίζων 

τάς εικόνας, μή προσκυνών αύτάς ήτοί ανάθεμα. Ό Χριστός περιγράφεται 

εις τάς εικόνας κατά τό άνθρώπινον, ενσαρκος δηλονότι. 

3) Των έπισταμένων ώς ή ράβδος καί αί πλάκες, ή κιβωτός καί ή λυ¬ 

χνία καί ή τράπεζα καί τό θνμιατήριον τήν Παναγίαν προέγραφέ τε καί προ- 

διετνποντο Παρθένον, τήν Θεοτόκον Μαρίαν καί ώς ταντα μέν προετνπου 

ταύτην, ον γέγονε δέ εκείνη ταντα. Γέγονε δέ Κόρη καί διαμένει μετά τήν 

θεογεννησίαν Παρθένος, καί διά τούτο μάλλον Κόρην αυτήν τοϊς είκονίσμασι 

γραφόντων ή τοϊς τνποις σκιαγραφούν των, αιώνια ή μνήμη! 

Κατά ταΰτα απαγορεύεται - ή συμβολική παρώστασις τής Παναγίας, ή 

οποία πρέπει νά ζωγραφήται καί είκονίζεται ώς Κόρη. 

Περί των οραμάτων τήν διάταξιν, θ’ αναφέρω περαιτέρω. 

Τή Κυριακή Β(ί των 'Αγίων Νηστειών1. 

Επειδή δ Πηγάς, κηρύξας κατά τήν Α' Κυριακήν των Νηστειών—τής 

Όρθοδοξίας—, δεν έπρόλαβε νά όμιλήση περί εικόνων, τό πράττει κατά τό 

κήρυγμα τής Β«ζ, άναφερόμενος εις τά έκτυπώματα, τουτέστι τά ίκτνπώτε- 

ρον είκονισμένα διά νόμον λατρείας, τά τής Όρθοδοξίας μυστήρια, άπο τά 

όποια είναι καί ή τιμή των σεπτών εικόνων (52). 

Η Εκκλησία λέγει καί κηρύττει πώς είναι σεπτοί, τίμιοι αί εικόνες, 

καί πρέπει νά τές τιμοϋμεν καί προσκυνονμεν μέ κάποια προσκύνησιν σχετι¬ 

κήν τιμής, ούχί λατρείας (53). 

Άλλ’ υπάρχουν οί άντιλέγοντες ο ί είκον ο μ άχο ΐ' θέλονσι νά μάς 

κωλύη ό θεός από τήν τιμήν καί προσκυνησιν των σεπτών εικόνων, των οποίων 

ό Πηγάς άναιρεΐ τά επιχειρήματα (54). Λέγει ότι Πρώτος 6 Θεός έποίησεν 

εικόνα δημιουργήσας τον άνθρωπον κατ’ εικόνα καί όμοίωσίν Αυτου, 

είπε δέ εις τον Μωυσή νά. κόμη ομοιώματα Χερουβείμ απάνω εις τό θυσια¬ 

στήριον (54). Ώς πρός τήν προσκύνησιν των εικόνων (ού προσκυνήσεις αύ- 

τοΐς, τοϊς είδώλοις) ό Θεός θέλει τά μή κάμνονσιν είδωλα καί νά μή 

1. Χρυσοπηγή, σσ. 49-66. 

ΕΕΒΣ, ΜΔ’ 

/ 

2 
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λατρεύουν ώς θεούς. Κατά τούς είκονομάχους ή προσκύνησις είναι 

λατρεία, διό καί αθετούν αυτήν. Το θειον πρόσταγμα είναι νά μή κάμνη 

τινάς ομοιώματα καί εικόνες καί θαρρώντας πώς να είναι αυτές (αΐ εικόνες) 

Θεός, να μην τ έ ς λ α τ ρ ε ύ η. 5 Ετοντο (συνεχίζει ο Πηγας) δεν κω¬ 

λύει τάς εικόνας των Χριστιανών. Διατί; Διότι άλλο είναι τα είδω¬ 

λα των εθνών και άλλο αι εικόνες των Χριστιανών. 

"Αλλο είναι ή (προς τον Θεόν) προσκύνησις της λατρείας, καί άλλω ή προσκύ- 

νησις της είκόνος, την οποίαν κάμνομεν ημείς οι Χριστιανοί τιμώντας 

τάς άγιας εικόνας, διά την σχέσιν καί διά την τιμήν τών π ρ οι τ ο- 

τύπων (57). 

Τη Α Κυριακή τών Νηστειών, λόγος Α' 1 · 
’Λπό το Συνοδικόν τής ' Εβδομης (οίκου μ. Συνόδου) Θέλω νά σε ενθν- 

μήσω το διαλαμβάνον περί εΙκόνων, διά νά μή θαρρεύης πώς ποτέ ή 9Εκκλη¬ 

σία τάς αγίας εικόνας παρέδωκεν ή παρέλαβεν ό)ς είδωλα νά τάς προ- 

σκυνή. "Αλλη είναι ή τιμή τής προσκυνήσεως, όπου κάμνομεν ημείς προς 

τάς εικόνας διά τήν τιμήν καί δόξαν τών π ρ ω τ ο τ ύ π ω ν, καί άλλη είναι 

ή προσκύνησις τών ειδώλων, τά όποια οι είδολολιάτραι τά έπροσκυνονσαν ώς 

θεούς... 'Ημείς τάς εικόνας προσκυνονμεν ούχί ωσάν θεούς ή ώσάν Θεόν, 

άλλλ ώς ομοίωμα θεού καί τάς τιμώ μεν διά τήν δόξαν καί. τιμήν τον Θεόν... 

3 Εγώ δεν λέγω ετζι απλώς «οϋτος είναι ό Χριστός» (ή «αυτή είναι ή Πανα¬ 

γία»), αλλά «αυτή είναι τον Σωτήρος Χρίστον ή εικόνα καί τούτη τής Πανα¬ 

γίας» καί βλέπει ο οφθαλμός του άγραμμάτον ανθρώ¬ 

που, διά μέσου τών εικόνων, εκείνα οπού ό γραμ¬ 

ματισμένος διαβάζει εις τ ά βιβλία, εις τ ά γράμ¬ 

ματα. Βλέπει καί τούς αγίους εκείνους, οί όποιοι ενηρέστη- 

σαν τώ Θεώ, προς μίμησιν τών οποίων μάς καλεϊ ό (366) 3 Απόστολος... 

Καί άν τινας ύβρίση τάς εικόνας τάς σεπτάς, τάς οποίας άνθρωποι θνη¬ 

τοί μ έ νεκρά χρώματα είκονογραφοϋσι, καί (τάς οποίας) 

μόνον διά τό ομοίωμα τον πρωτοτύπου τάς τιμοϋμεν ημείς καί 

προσκυνονμεν, εκείνον οπού τάς ατιμάζει τον ατιμάζει ό Θεός, τον άφορίζει 

ή Εκκλησία (367). Οί άνθρωποι όμως, ο ν τ ε ς εικόνες τον Θεόν, 

σ,φανίζομεν τήν νπ3 αυτού εξωτερικούς καί εσωτερικούς πλωσθεϊσαν ήμετέραν 

εικόνα, διά τε τών ενδύσεων καί τών άχρείων ηθών. Αί γυναίκες φορούν αν¬ 

δρικά κλπ. (367). 

1. Χρυσοττςγή, σσ. 351-309. 
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Τή πρώτη Κυριακή τών Νηστειών, ομιλία Β1· 

'Η 3 Εκκλησία εορτάζει τήν άναστήλ,ωσιν τών Ιερών εικόνων, όταν ένι- 

κήθησαν οί θεοστυγείς είκονομάγοι, καί πάλαν άνέ/,αβεν ή 9Εκκλησία τον κό¬ 

σμον (— διάκοσμον), τό^ στολασμόν τών ιερών εικόνων (σ. 373). 

(α) Ό Χριστός είκών του Θεοΰ ΙΤατρός. 

Ευρίσκω λοιπόν εγώ, άδελ.φοί, εις τήν Θείαν Γραφήν μίαν εικόνα γεν- 

νητήν, απαράλλακτον τώ πρωτοτύποΥ «αυτή ήν» φησίν ο "Απόστολως... «έν 

προσώπω Χριστού, δς έστίν είκών τού Θεού του αοράτου, πρωτότυπος πό¬ 

σης κτίσεως» άλλα καί δημιουργός πόσης κτίσεως. Είκόον φυσική του πρω¬ 

τοτύπου, όλων τό αρχέτυπον έν έαντή ον φέρονσα, άλλ* εχουσα, μάλαστα δέ, 

όλων τό αρχέτυπον ούσα κατά φύσιν «πάντα γάρ οσα έχει ό Πατήρ... έμά 

έστι». Καί πάλαν «έγό) καί ό Πατήρ έν έσμέν» Ε Ακούεις τό 

κατ ουσίαν «έν έσμέν», τό έν διά τήν ουσίαν, τό «έσμέν» ή έμφασις τον 

αριθμού διά τό τών προσώπων διάφορον; "Αλλος γάρ 6 Πατήρ τον αρχετύπου 

καί άλλως ό Υιός, ή είκών. Λέγε άλλως καί άλλος διά τά πρόσωπα, έτερα 

όντα, όχι άλλω καί άλλω, επειδή τό αυτό έστιν ό τε Πατήρ καί Υιός κατά ου¬ 

σίαν όμοούσιος γάρ ό Υιός τώ Πατρί. "Ακτιστος ή είκών αυτή, ώς 

απαύγασμα τής πατρικής δόξης κλπ. ... (σ. 374). 

Αυτή μία είκών, κατ’ εικόνα καί κατά κάποιαν όμοίωσιν τών εικόνων 

λ.εγομένη είκών, επειδή δέν φθάνει ό λωγος μου νά όνομάση τον Υιόν τον 

Θεού, καί λέγει τον εικόνα καί απαύγασμα τού αρχετύπου φυσικόν... Θεός 

τό πρωτότυπον, Θεός ή είκών τού πρωτοτύπου, ή ζώσα εκείνη καί φυσική 

είκών, εις Θεός τό πρωτότυπον καί ή τού πρωτοτύπου είκών. Εις, λέγω, 

Θεός, ό μόνος» (σ. 375). 

Κατά ταΰτα έξεικονίζοντες τον Χριστόν ένανθρωπήσαντα, έξεικονίζομεν 

τον μή λαβόντα άνθρωπίνην μορφήν Πατέρα, του οποίου απαύγασμα καί εί- 

κων είναι ο I ιος. 

(β) Ό άνθρωπος ποιητική είκών του Θεοΰ. 

"Εχει καί άλλην εικόνα ό λωγος, ποιητικήν, διά τούτο τό ποίημα 

(=κτίσμα) ή θεία είκών καί παρά τού Θεού πλ,ασθείσα... 'Η Γραφή (λέγει) : 

«έποίησεν ό Θεός τον άνθρωπον κα.τ εικόνα Θεού έποίησεν αυτόν» (Γένεσις 

α! 27). Τούτη ή είκών, ή θέσει είκών καί θέσειΘεός' ον γάρ φύσει, επειδή 

άλλη φύσις τούτη παρά τό πρωτότυπον, τό όποιον είναι άκτιστον, άναρχον, 

άόρατον, ενώ ή είκών κτιστή, κατ’ άρχάς, ορατή (σ. 375). 

1. Χρυσοπηγή, σσ. 370-381, ομιλία Κ$"'. 

άπαράλλωκτον 
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(γ) Ό άνθρωπος εικών τοΰ Θεού κατά προαίρεσήν. 

«Γίνεσθε οίκτ ίο μονές», έσεϊς αί εικόνες, «ώσπερ ό Πατήρ», τό αρχέ¬ 

τυπον και πρωτότυπον υμών (σ. 376). 

(δ) Είκών κατά μίμησιν μέν άλλ* ούκ έκ προαιρέσεως, 

είμή έκ τής Τέχνης. Τούτες αί ιερές εικόνες, τούτα τα τής ενσε- 

βείας ομοιώματα, τά όποια βλεπόμενα άναβιβάζονσι τον νουν εις άνάμνησιν 

των πρωτοτνποον. Καθόος ό θείος λόγος διά τής ακοής έξυπνα τον νουν εις 

κατανόησιν των θείων έργων καί πραγμάτων καί διά τούτο καί ταϋτα προσ¬ 

κυνάν μένα διά τά αρχέτυπα, τά όποια μάς άναφέρονσι καί προς τά όποια 

μας όδηγονσι. Τον οποίον πρωτοτύπου ούχί μόνον π ρ ο σ κ ν ν η- 

σιν, αλλά λατρείαν άπονέμομεν, καί μόνον εκείνου την λατρείαν. Διό 

καί ψενσται οι σνκοφάνται τής 3Εκκλησίας. Ον γάρ λατρεύει ή Εκκλησία 

κ τ ί σ μ α τ α, αλλά μόνον τον Κτίστην. Καί σήμερον μένονσιν οί βλά¬ 

σφημοι καταισχυνόμενοι καί καταδικασμένοι, καί ή 5Εκκλησία νικά καί ανα¬ 

στηλώνει τάς σωστάς εικόνας. Καθόος καί σήμερον ό Σωτήρ την έμψυχον 

εικόνα Ανακαινίζει, ευρίσκει, ανακτάται» (σ. 377). Ή"Εκκλησία, μήτε είδωλα 

πλάττει τάς αγίας εικόνας, μήτε τάς λατρεύει διά θεούς, άλλα τάς τιμά καί 

τάς προσκννεϊ, ώς Αντίτυπα των πρωτοτύπων, καί πανηγυρίζει καί ευφραί¬ 

νεται σήμερον εϊς την άναστήλωσ ιν των ιερών είκ όν ων» 

(σ. 378). «Καθώς ευφραίνομαι καί πανηγυρίζω σήμερον καί εγώ εις την άνα- 

καίνισιν καί ενρεσιν των θείοον είκόνοον λέγω δή καί μετά των αμαρτωλών: 

ημείς γάρ σήμερον αί εύρεθεϊσαι καί ανακτηθείσαι 

παρά τον Πατρός εικόνες έσμέν (σ. 378). 

Καί περαιτέρω ό Μ. Πηγάς περί των αποστόλων Φιλίππου καί Ναθα¬ 

ναήλ ονς προέγνω έπειτα καί προώοισε σνμμόρφους τής είκόνος τον Υίοϋ 

αυτόν δ Θεός (σ. 379). 

Οί άμαρτωλοί άνθρωποι εΐμεθα ή χαμένη, καί σήμερον εδρεμένη εικών 

(σ. 380), χαμένη ένεκα των άμαρτιών μας, εύρεμένη δέ διά του Χρίστου. Ούτως 

ή εορτή τής ’Ορθοδοξίας λαμβάνει άλλην προέκτασιν, την ψυχικήν άναστή- 

λωσιν του πεσόντος ανθρώπου. 

Δ'. ΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΪ ΤΟΤ ΠΗΓΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΙΕΡΩΝ 

Ήδη έλέχθη οτι τό έπιστολάριον του πατριάρχου δεν έχει έκδοθή έξ 

ολοκλήρου, ουδέ γνο^ρίζομεν άκόμη πόσας άνεκδότους αύτοΰ έπιστολάς έχο- 

μεν καί πώς παρεδόθησαν αυται. 
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Ερευνών τά του βίου του Πηγά έξ άλλης σκοπιάς, ένέπεσα: Πρώτον 

μέν εις ειδήσεις περί ιερών όρθοδόξουν εικόνων εις τάς έκδεδομένας έπιστολάς 

αύτοΰ. Αύται άναφέρονται εις τό άν πρέπει ή οΰ νά ζοη'ραφίζεται (ίστορήται) 

ό κατά τον προφήτην Δανιήλ «Παλαιός των ήμερών» πολιογένειος Θεός, 

καί εις αποστολήν ώς δώρου ή ευλογίας ενός «σφαλιστηρίου» ήγουν του 

κοινώς σήμερον λεγομένου «τριπτύχου». Δεύτερον δέ εις ανέκδοτον επιστολήν 

του Μελετίου Πηγά, δι’ ής ούτος ελέγχει κληρικόν τινα Θεόδωρον, διότι 

έξω τής καθιερωμένης ορθοδόξου είκονογραφικής παραδόσεως κατασκεύασεν 

έπίμηκες ομοίωμα του τεθνεώτος Χρίστου—προφανώς αντί είκόνος τής Σταυ- 

ροόσεως, ή τής Άποκαθηλουσεως, ή, εάν πρόκειται περί επιταφίου, έξ υφά¬ 

σματος, αντί έπιταφίου «άέρος»—καί πεοιήγε τό κατασκεΰασμ,ά του τούτο 

λιτανεύουν, προς χρηματισμ,όν ! 

α') Ό Παλαιός των ήμερών. 

Τον «Παλαιόν τών ημερών» εΐδεν έν όράματι ό προφήτης Δανιήλ: 

3 Εθεώρονν έως δτον οί θρόνοι ετέθησαν καί παλαιός τών ήμερών 

έκάθητο, καί τό ένδυμα αυτόν λευκόν ώσεί χιών καί ή θρίξ τής κεφαλής αυτόν 

ώσεί έριον καθαρόν, ό θρόνος αύτοΰ φλόξ πυράς, οί τροχοί αύτοΰ πυρ φλέγον 

(Δανιήλ ζ' 3). Καί περαιτέρω: 3 Εθεώρονν εν όράματι νυκτός καί ιδού μετά 

νεφελών -τοΰ ουρανού, ώς υιός Ανθρώπου ερχόμενος, καί έως τοΰ παλαιόν 

τών ήμερών έφθααε καί προσηνέχθη αύτω.... Καί αύτω έδόθη ή αρχή καί ή 

ή τιμή καί ή βασιλεία, καί πάντές οί 'λαοί, φυλαί καί γλώσσαι αύτω δονλεύ- 

ουσιν (Δανιήλ ζ' 9,14)1. 

Κατά ταΰτα ό Παλαιός τών ήμερών είναι ένδεδυμένος λευκά καί τό 

τρίχωμα τής κεφαλής του καθώς καθαρό μαλλί, λευκόν. Άλλα ποιος έθεω- 

ρήβη ό έν λόγου Παλαιός τών ήμερών από τήν Εκκλησίαν, τήν άναγνωρί¬ 

σασαν τον Δανιήλ ώς προφήτην καί προσθέσασαν τά οράματα, του εις τον 

«κανόνα» τής ΓΙαλαιάς Διαθήκης; Έν συντόμου φέρω δύο παλαιάς μαρτυ¬ 

ρίας: Ό προφήτης (Δανιήλ) έτερόν τε παρά τον Παλαιόν τών ήμερών σαφώς 

διδάσκει τον Υιόν είναι, τον τήν βασιλείαν παρά τοΰ Παλαιού τών ήμερών 

υποδεξάμενον λέγει ό Ευσέβιος (Μ ί £ η 6, ΡΟ 24, 1037Β). Κατά 

1. Εις τό βιβλίον (οδ ή πρώτη εκδοσίς πάντως μετά τό 1669) «Λόγοι ψυχωφελείς 

εις τό Σωτήριον πάθος... συντεθέντες παρά Αθανασίου Ιερομονάχου Β α ρ ο ύ χ α 

τοΰ Κρητός», έν Βενετία 1864, σσ. 92-94 παρατίθεται όλόκληρον τό σχετικόν τμήμα τοΰ 

Δανιήλ εΐς τε τό πρωτότυπον καί εις δημωδεστέραν μετάφρασιν. Ό έκ Χανίων ’ΑΘ. Βα- 

ρούχας, μετά τήν προσφυγιάν, έζησεν εις Ζάκυνθον, όπου καί άπέθανεν (1631-1708), 

είς τό άνω βιβλίον του δέ παραφράζει τμήματα τοΰ Ευαγγελίου (κατά Ίωάννην ιδία), 

τήν όπισθάμβωνον ευχήν τοΰ ΙΙάσχα τοΰ Ίωάννου Χρυσοστόμου, καί άλλα, δΓ ά δέν έτυχε 

τής δεούσης προσοχής. 
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ταΰτα Παλαιός των ημερών είναι ό Θεός Πατήρ, ενώ Υιός του άνθρώπου 

ο Χριστός. Προς τούτο συνάδει καί τό λεγόμενον υπό του ψευδο-Διονυσίου 

5Αρεοπαγίτου: ημερών δέ Παλαιός δ Θεός υμνείται, διά τό πάντων αυτόν 

είναι και αιώνα και χρόνον και προ ημερών, και προ αΐώνος και χρόνον (Μ ί- 

£ηβ, ΡΟ 3, 937Β)Γ 

Απεναντίας ύμνογραφικώς συνήθως μέν αγνοείται, άπαξ δέ Παλαιός 

τών 'Ημερών νοείται ό Υιός καί Λόγος του Πατρός, ώς εις τό κάθισμα του 

όρθρου τής Υπαπαντής: Νηπιάζει δι εμέ (6 Θεός Λόγος) ο Παλαιός τών 

ήμερων καθαρσίων κοινωνεΐ..., ϊνα την σάρκα πίστωση μου την εκ τής Παρ¬ 

θένου (Μηναίον, 2 Φεβρουάριου). Δεδομένου ότι ό Υιός έγεννήθη έκ του 

Πατρός άχρόνως προ πάντων τών αιώνων, είναι καί ούτος Παλαιός τών ημερών. 

Έξ έπόψεως εικονογραφίας δεν είμαι ό άρμοδιώτερος ν’ αναπτύξω τό 

θέμα. Νομίζω όμο^ς οτι ή βυζαντινή καί μεταβυζαντινή εικονογραφία είναι 

πλησιεστέρα προς τον Εύσέβιον καί τον ψευδο-Διονύσιον, παρά προς αύτό 

το κείμενον του οράματος του Δανιήλ. Φέρω πρώτον δύο γνωστά μου παρα¬ 

δείγματα έκ τοιχογραφιών τής Καστοριάς, του ενδεκάτου καί του δωδεκά¬ 

του αίώνος (έά.ν ή χρονολόγησις είναι βέβαια)1. Ναός αγίου Νικολάου του 

Κασνίτζη (Καπατσέλη) ια/ αιών: 'Η Δέησις, μέ τον Χριστόν ώς Παλαιόν 

τών ήμερών επί τού ανατολικού άετώματος τού νάρθηκος. Ναός άγιου Στε¬ 

φάνου τού ίερέως Θεοδώρου Λημναιώτου, τού ιβ' αίώνος: Παλαιός τών ήμε¬ 

ρών (Χριστός). Ένώ εις ούδετέραν τοίν παραστάσεων ό Χριστός είναι ένδε- 

δυμενος λευκήν στολήν ώς χιόνα, ουδέ παρίσταται γέρων, εις άμφοτέρας ευ¬ 

λογεί διά τής δεξιάς, καί εις μέν τήν πρώτην κρατεί δεδεμένον εύαγγέλιον, 

εις δέ τήν δευτέραν άναδιπλούμενον είλητάριον. Παρόμοιαι είναι καί πολλαί 

άλλαι παραστάσεις τού αυτού θέματος, ώς τέσσαρες άπεικονίσεις τού Παλαιού 

τών ήμερών εις τοιχογραφίας ναών τής Εύβοιας, έξ ών μία παριστα τον Χρι¬ 

στόν φέροντα λευκόν ίμάτιον ('Αγία "Αννα Όξυλίθου)2. 'Ομοίως έχομεν 

παράστασιν τού Παλαιού τών ήμερών εις τον ναόν τής 'Αγίας Σοφίας τού 

κάστρου Μονεμβασίας καί τού ναού τού αγίου Νικολάου Μονεμβασίας3, 

τών αρχών δέ τού 18ου αίώνος εις τό έν Καρυαίς παρεκκλήσιον τού Προδρό¬ 

μου, ζωγραφηθείσαν υπό Διονυσίου τού έκ Φουρνά4. Εις τό Μουσείον Διο¬ 

1. Στυλιανοΰ ΓΙελεκανίδου, Καστοριά, I Βυζαντιναί τοιχογραωίαι. 
Πίνακες. Θεσσαλονίκη 1953, πίνακες 59“ καί 89α. 

2. Αρχιμανδρίτου Ιερωνύμου Λιάπη, Μεσαιωνικά Μνημεία Εύβοίας, 
Άθηναι 1971, πίνακες 6, 54“, 83“, καί 97°. £. 

3. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η, Οί τοιχογραφίες του άγίου Νικολάου στόν άγιο Νικόλαο 

Μονεμβασίας, ΔΧΑΕ Θ', 1977-1979 σσ. 35-58 έν σ. 40 άριθ. 18 καί έν πίνακι ΙΟβ. 

4. Άνδρε α Ξυγγοπούλου, Σχεδίασμα Ιστορίας της Θρησκευτικής 

Ζωγραφικής μετά την Άλωσιν, Άθηναι 1957, σσ. 292-305, έν σ. 295 «απλή διασκευή 
του Προφήτου 'Ιερεμίαυ είς τό Πρωτάτον». 
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νυσίου Αοβέρδου ύπ’ άριθ. 230 παρίσταται «'Η άγια Τριάς». Προ τών πο- 

δών τού Παλαιού τών ήμερών καί τού Ιησού παρίσταται κλΐμαξ, έξ ής έχει 

πέσει μικρόν παιδίον, δεξιά δέ τό αύτό παιδίον δεόμενον διά τήν σωτηρίαν 

του. Καί έπιγραφή1. 

Έν ετει 1598, ό πατριάρχης Αλεξάνδρειάς Μελέτιος Πηγάς γράφων 

προς τούς έν Πολωνία Χριστιανούς Ρώσους τε καί Έλληνας2, τών οποίων 

περιεφρούρει τήν κινδυνεύουσαν έκ τής λατινικής Προπαγάνδας ορθοδοξίαν, 

άπαντών δέ είς έρώτημα τεθέν προς αυτόν έκεΐθεν, λέγει τά κάτωθι: 

Τό δέ τήν εικόνα τον Παλ,αιοϋ τών ήμερών έξεικονίζειν χρώμασι, καθ' ά 

ρήμασιν ό Προφήτης (80. Δανιήλ) έζωγράφησεν, ονκ ευθύ άσεβές' ορατά 

γάρ τά όραθέντα νοοΰσιν οί εϊκονίζοντες. Οί δέ τήν άσχημάτ ιστόν 

φν σ ιν σχηματίζοντες άμαρτάνονσιν. Ονκ άσεβές ούν έστιν απλώς 

οντω τά όραθέντα τοϊς ίεροΐς ' Προφήταις έξεικονίζειν, άλλ' ώφθησαν εκεί- 

νοις, μή φρονονσί γε περιγραπτόν τό άπερίγραπτον. Αλλά καν ταϊς εϊκόσι 

φνλάττειν δει τής εύσεβείας τό φρόνημα, και μετ εύλαβείας καί σωφροσύνης 

καί είκονογραφεΐν τάς εικόνας τάς ιεράς καί άσπάζεσθαι, ϊνα καί εύλαβείας 

υπομνήματα ώσι καί νπεκκαύματα άρετής, εις άνάμνησιν ή μίμησιν τών 

πρωτοτύπων έξεγείροντα τους θεά)μένους. Ονκ ασεβείς ούν (εσμεν) τας 

ίεοάς δράσεις τών θείων Προφητών έγχαοάττειν χρωματονργονντας. Σωφρο- 

νέστεοον δ’ έξεικονίζειν τά πραγματικώς φανέντα, ϊνα μή εικόνας εικόνων 

πλάττειν δόξωμεν καί περιέπειν ανύπαρκτα. 

Έκ τών συμφραζομένων συνάγεται οτι έδώ Παλαιόν τών * Η μερών 

Πατέρα (καί ούχί τον Υιόν Χριστόν, τον λαβόντα άνθρωπίνην μορφήν) ήθέ- 

λησαν νά ζωγραφήσουν διά χρωμάτων οι εν Πολωνία όρθοδοζοι, στηριζομενοι 

είς τό όραμα τού Δανιήλ. Ό Πηγάς, άφοΰ ύπενθυμίση διατί προσκυνούμεν 

τάς ιεράς εικόνας, λέγει ότι προτιμότερον είναι νά ζωγραφώνται τά πραγμα¬ 

τικώς φανέντα — ό Χριστός έν προκειμένω—, οί δέ ζωγραφούντεςτήν άσχημά- 

τιστον φύσιν (τήν 'Αγίαν Τριάδα προφανώς, ής ή παράστασις άπεδίδετο διά 

τής Φιλοξενίας τού Αβραάμ, δηλαδή τριών άγγέλων, όντως φανέντων) 

αμαρτάνουν, διότι ούτε ό Πατήρ ούτε τό Πνεύμα έσχηματίσθη ώς πρόσωπον. 

’Αλλά μετριάζει τήν άπαγόρευσιν, λέγων οτι οί τούτο πραττοντες ουχι ευθυς 

άσεβές πράττουν, έφ5 όσον ή άσχημάτιστος φύσις ώράθη ύπό τών Προφητών, 

ώς έν προκειμένω ύπό τού Δανιήλ, ό Πατήρ Παλαιός τών 'Ημερών. 

Δέν θά ήθελον νά είσέλθω είς λεπτομερή έκθεσιν τής παραστάσεως τού 

προσώπου τού Χριστού ή τού Θεού Πατρός, ούδέ ν’ άναχθώ είς όσα ήδη 

1 . (Ά ν δ ρ έ ο υ II α π α. γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ - Π α λ α I ο ΰ), Μουσείον Διονυ¬ 

σίου Αοβέρδου, έν Άθήναΐς 1946, σ. 37. 

2. Μεθοδίου <Φούγια> Ά ξ ώ μ η ς (νυν Θυατείρων), Μελετίου του Πηγά 

Έπιστολαί, Άθηναι 1971, σ. 244, επιστολή Σ'. 
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πολύ παλαιότερον ’Έλπιος ό Ρωμαίος (ή ό υπό τό όνομα τούτο κτυπτόμενος) 

όιετύπωσεν1. Ουδέ δέχομαι ότι ή δυτική παράστασις τής Άγιας Τριάδος 

(Πατήρ - 1 ιός - Περιστερά) έξειλίχθη άποδοθέντος τού Πατρός διά του 

Παλαιού των Ήμερων2. Είναι φανερόν, οτι ό Μελέτιος Πηγας εκφράζει 

εδώ τήν δογματικήν άποψιν, καί χωρίς νά τό άναφέρη, ή παραπέμψη εις αυτό, 

έχει προ οφθαλμών τήν έξης παράγραφον τού Συνοδικού τής Όρθοδοξίας: 

Των τάς προφητικάς οράσεις, ώς αυτό τό θειον αυτός έσχημάτιζε 

και διετύπον, ειδότων και αποδεχόμενοι... καί τήν διά των Αποστόλου και 

εις Πατέρας διήκονσαν έγγραφόν τε και άγραφον παράδοσιν κρατννόντων. 

και διά τούτο είκονιζόντων τά "Αγια και τιμώντων, Αίωνία ή μνήμη. 

(Τριώδιον, Κυριακή Α' Νηστειών). 

Όπωσδήποτε, υπό είδικωτέρων εμού πρέπει ν’ άναζητηθή ή έγχρωμος 

εξεικονισις τού Θεού Πατρός ώς Παλαιού τών Ημερών, προγενεστέρα ού 

μονον των χρόνων τού Πηγά, καί αύτοΰ τού ΙΑ' αίώνος, αλλά καί των χρό¬ 

νων Φωτίου καί Αρέθα. Νά μή παροραθή δ’ ότι εις τάς τοιχογραφίας ούδέ- 

ποτε ο Παλαιός τών 1 * Ημερών παρουσιάσθη ώς κεντρική παράστασις τού 

ναού (εις τροΰλλον ή ύπερθεν τού βωμού) ουδέ ολόσωμος, ενώ εις τήν παρά- 

δοσιν τής 'Αγίας Τριάδος ό Πατήρ οΰτε λευκόθριξ, ούτε ένδεδυμένος λευκά, 

ουδέ εις στηθάρια καί εις δευτερευούσας θέσεις τού ναού (κόγχας), άλλ* ολό¬ 

σωμος αποδίδεται καί είκονίζεται. 

’Από δέ τής φιλολογικής πλευράς τού θέματος, ότι καί εις τά επιγράμ¬ 

ματα Θεοδώρου τού Στουδίτου, τού υπέρ τών ιερών εικόνων θεολογήσαντος 

και αθλησαντος, ο Χρίστος μόνον ώς σαρκο^θείς φέρεται είκονιζόμενος, ώς 

έν XXX (δρβοΐί): 

1. «Περί τοΰ δεσποτικοΰ χαρακτήρος του Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού, οσκ περί 

αύτοΰ οί παλαιοί ίστορηταί γεγράφασιν». Μανόλης Χατζηδάκης, Έκ τών 

Ελπιου τοΰ Ρωμαίου, ΕΕΒΣ 14, 1938, σσ. 393-414, έν σ. 411: ΐνα μή τροπής υποσκίασμα 

ή παραλλαγής άλλοίωσις έν τή θεία τον Λόγου ένανθρωπήσει φωραθείη κατά τους Μανι- 

χαίων λήρους, και ώς φαντασίας Ινδαλμα λογισθείη τά αληθή και αναλλοίωτα. Το γάρ 

αληθές εν τφ ομοιιοματι δεικννται τό αρχέτυπον έν τή εικόνι, τό έκάτερον ένζέκατέρω, 

παρα τό τής ουσίας διάφορον και δια αισθητών συμβόλων επί τάς άπλάς τών νοημάτων 
άγόμεθα θεωρίας. 

2. «Η παραστασις της Άγιας Τριάδος μέ τον Παλαιόν τών ημερών, τον Ίησοΰν 

καί τό Άγιον Πνεΰμα υπό μορφήν περιστεράς είναι θέμα δημιουργηθέν κατά τούς προ 

της Αλώσεως χρόνους καί άποβάν λίαν αγαπητόν εις τούς Κρήτας άγιογράφους». Ά. Ξυγ- 

γόπουλος, Σχεδίασμ,α..., σ. 251, 

Δήθεν παραστάσεις τοΰ Παλαιού τών 'ΙΙμερών, πράγματι δέ δυτικοΰ τύπου: 'Ο 

Πατήρ Θεός ούρανόθεν εύλογών, ή Άγια Τριάς κατά τήν Δευτέραν Παρουσίαν κλπ. παρά 

Γεωργίω Κλόντζα. Πρβλ. Αθανασίου Δ. Παλιούρα, Ό ζωγράφος Γεώργιος 

Κλόντζας {1ο40ο&.-1608) καί αί μικρογραφίαν του κώδικος αύτοΰ, Άθήναι 1977, σσ. 

186-188 καί τούς εκεί Πίνακας ύπ’ άριθ. 3,8,20,110 καί 396. 

Μελέτιος ο Πηγας. Περί τών ιερών ορθοδόξων εικόνων 25 

Πνπερ βλεπεις εικόνα, Χρίστου τυγχάνει■ 

Χριστόν δέ καυτήν (δο, τήν εικόνα) λάζον, ά/Χ όμιονύμως- 

κλήσει γάρ έστι ταυτότης, ά?Χ ον φύσει- 

αμφοϊν δέ π ρ ο σ κ ύ ν η σ ι ς άσχίστοος μία. 

Ό τοίνυν ταύτην προσκννών Χριστόν σέβει... 

ώς τήν άνα γραφεϊσαν έν σ αρκον θέαν. 

β ) Σφαλιστήριον. 

Δίς άναφέρεται εις τό σφαλιστήριον έν τή γνωστή του αχρις ώρας άλ- 

ληλογραφίφ Μελέτιος ό Πηγας. Τό πρώτον τήν 30ήν ’Οκτωβρίου 159:1, 

γραφών τώ όρθοδόξω ήγεμόνι Ίβηρίας Άλεξάνδρω, προς δν καί πέμπει τό 

εικόνισμα, συνοδεύων δΓ έπιστολής τό έν λόγω δώρον: Στέλλομεν δέ και 

χάριν ευλογίας τή σή λαμπρότατη αυθεντία σφαλιστήριον έν πάνυ 

ώραϊον, εν φ γέγραπται ή άγια Πεντηκοστή, ή Άνάληψις, ή Άνάστασις, ή 

Στανρωσις, ο Ευαγγελισμός και ή Προσκννησις τών Μάγων, μετά τον όσιω- 

τάτον έν ίερομονάχοις παπά κυρ Νήφον, αρχιμανδρίτου τοΰ άγιον όρους 
Σινά.. Α 

Κατά πόσον τό σφαλιστήριον τούτο ήτο τρίφυλλον η πεντάφυλλον δέν 

λέγει ό Πηγας, άλλα προφανώς, ώς δώρον άξίας πεμπόμενον πρός βασιλέα, 

θά^ ήτο καί μεγάλων διαστάσεων, ώστε ού μόνον εις τό κεντρικόν του σώμα 

και εις τά δυο πλάγιά, αλλα και εις τά προσηρμοσμένα έκ τών κάτω πρός τά 

άνω νά χωρέση ή εικονογράφησή τών εξ σκηνών τοΰ Ευαγγελισμού, τής 

Γεννήσεως, τής Σταυρώσεως, τής ’Αναστάσεως, τής ’Αναλήψεως καί τής 

Πεντηκοστής, εις τρεις ή πέντε επιφάνειας. 

^ Ή άλλη μνεία σφαλιστηρίου ή σφ αλ I στα ρ { ο υ, ώς άνέγνωσεν ό 

π^ρώτος^εκδότης τού σχετικού κειμένου Αθανάσιος Παπαδόπουλος Κεραμεύς, 

είναι της 15ης, Απριλίου 1597 εις επιστολήν τοΰ Πηγά άπευθυνομένην πρός 

τον γνωστόν λόγιον μητροπολίτην Έλασσόνος Αρσένιον, έχει δέ ώς έξης: 

Άξιονμέν σου τήν καλοκαγαθίαν μή άμελήσαι, κατά τό δυνατόν, ώστε 

ελενθερωθήναι τον ήμέτερον ιερομόναχον, φ ερχομένω παραγγελεϊς, Ϊνα 

φέρη> μεθ εαυτόν σφαλιστήριον έν τεχνίτου έμπειρον, Σταύρωσιν 

καί Άνάστασιν έχον τον Σωτήρος ημών, καί έτερον τάς Δώδεκα 'Εορτάς, . 

οίον είώθασι αυτόθι ποιεϊν ώς βιβλίου φύλλα εις μίαν άσφαλιζόμενα θήκην...Κ 

, 1. Μ ε θ ο δ ί ο υ ’Α ξ ώ μ η ς (Φούγια), Έπιστολαί Μ.Π., ενθ5 άνωτέρω, σ. 22 
επιστολή Δ'. 

2. Μεθοδίου Ά ξ ώ μ η ς, Έπιστολαί Μ. Πηγά, σ. 189. 
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Τό χωρίον έγνώριζεν ήδη άπό του 1965 ό καθηγητής Μ/Γ. Μανούσακας1 

γράψας ότι τούτο «θά ήτο εικόνισμα δίπτυχον ή πολύπτυχον» και επικαλού¬ 

μενος μαρτυρίας έξ επιστολής τό μέν Φιλοθέου του Σκούφου του 1648, όπου 

όντως ό όρος σφαλιστάριον, τό δέ μαρτυρίαν του Κεφαλλήνος ιστοριοδίφου 

Ήλία Τσιτσέλη, καθ’ ήν «Σφαλιστήρι, μικρόν εικόνισμα έ'χον εκατέρωθεν 

ποοσηρμοσμένας θυρίδας, δι’ ων κλείεται». 

Τό θέμα ούτε άπλοΰν είναι ούτε εύκολον, διότι σφαλιστήρια υπάρχουν 

καί εις τήν Δύσιν. *Η δυσκολία έγκειται ακριβώς εις την ερμηνείαν των όσων 

ό Μ. Πηγάς γράφει προς τον Έλασσόνος, ζητών παρ’ αύτοΰ δύο σφαλιστή- 

ρια, ών τό μέν εν θά είχε δύο καί ούχί τρεις παραστάσεις, τό δ’ έτερον θά 

περιειχεν ολόκληρον τό Δωδεκάορτον «ώς βιβλίου φύλλα, εις μίαν άσφαλιζό- 

μενα θήκην». Τοιοΰτον τύπον σφαλιστηρίου εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω. 

'Ως προς τον όρον σφαλιστήριον ή σφαλισταριον, είναι 

αθησαύριστος εις τά παρ’ ήμΐν Λεξικά3.9 Ασφαλίζω ρήμα καί έξ αύτοϋ ά σ φ α- 

λ ι σ τ ή ρ ι ο ν, τό δι’ ού τις ασφαλίζεται. 

Τό άσφαλίζω, σφαλίζω - κλείω έ'δωκεν έπίθετον αφαλιχτός 

(κατά τό άνοίγω>άνοιχτός). Πρβλ. φυλάσσω >φυλαχτήρι(= τό χαϊ¬ 

μαλί, η φυλακτόν, εις τά Σφακιά Κρήτης). Σφα λ ι χ τ ά ρ ι, ™ έν Κρήτη 

καλοΰμεν τό μαχαιρίδιον τό όποιον κλείεται εις θήκην, τον σουγιάν. Σφαλι- 

χτήρι δέ (κατά τό άνοιχτήρι) τό περί ού όμιλοΰμεν εικόνισμα μετά θυρίδων. 

Οι άρχαιολογοΰντες μεταχειρίζονται νυν τό λήμμα τρίπ τυχόν, αλλ η 

ονομασία καί αδόκιμος καί ούχί παλαιά. Είναι γνωστά τά διπτυχα3 

τού ιερού βήματος, έξ ών έμνημονεύοντο οί προδιατελέσαντες και ζωντες 

πρωτόθρονοι ίεράρχαΐ. Τό τρίπτυχον είναι λατινικός νεολογισμός ίΓΪρΐγοΙΐθΐ1 

ή -ΟΗΐιι, έξ ού κατόπιν έσχηματίσθη γαλλιστί τό ΐΗρΐ^φΐβ, ίταλιστί τό Ιτ&- 

Ηοο, καί ει τι άλλο4, έκεΐθεν δε τό άντιδάνειον εις τήν Νέαν Ελληνικήν τ ρ ί- 

π τ υ χ ο ν, άγνωστον τόσον εις τούς άρχαίους όσον καί εις τούς βυζαντινούς 

καί μεταβυζαντινούς ’Ορθοδόξους "Ελληνας. Ή δέ χρήσις τού (δίθυρος) 

τρίθυρος > τ ρ ί θ υ ρ ο ν, τό όμοίως άδόκιμος καί επί άλλης σημασίας (τριών 

είσοδοεξόδων') καί μή άποδίδουσα τό σφαλιστήριον5 *. 

1. Μ. Ί. Μανούσακ α ς, Ανέκδοτος επιστολή καί άγνωστος είκών του Φιλοθέου 

Σκούφου, έν «Χαριστήριον Αναστασίου Κ. Όρλάνδου» Α', Ά6ηναι 1960, σσ. 261-277, 

έν σσ. 268-269. Βλ. καί σ. 271, σημείωσιν. 
2. ϋυθ&η$β, Οΐοδδ., στ. 1497 : Σφώλισμα, σφαλιστήρι, οΐ&υδίπΐιη, κ/.ειστρον 

(υπό άλλην έννοιαν). 
3. "Ολα τά σφαλιστήρια δέν είναι τρίπτυχα. 

4. Τά τρίπτυχα των λατινικών ναών τιθέμενα έπί των άλταρίων, διά τήν Οειαν λει¬ 

τουργίαν είναι τρεις εικόνες συνδεδεμέναι καί κλειόμεναι εις έν, όπως τά σφαλιστήρια. 

5. Εις Θησαυρίσματα 12, 1975, σ. 55, εύρίσκω της 14 Μαΐου 1634 «τρία κονί- 

σματα τρίμορφο καί τό άλλο ή Παναγία μέ τά σφαλιστάοια». Αυτόθι, σ. 123, Ίνβεντά- 

Μελέτιος ό Πηγάς. Περί των ιερών ορθοδόξων εικόνων 

Ε'. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΠΗΓΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Η επιστολή άντεγράφη μαζί μέ άλλας τού Πήγα από τον Β. Ά. Μυ- 

στακίδην, περί τό 1890. Ό παραδίδων κώδιξ ΜΠΤ 463 έχάθη προ πολλοΰ, 

εις τήν θέσιν του δέ τής συλλογής ΜΠΤ έτέθη υπό τον ίδιον αριθμόν έτερος 

κώδιξ άσχετος προς τον Πήγαν. 

Τήν επιστολήν έγραψεν ό Μελέτιος ώς πατριάρχης Αλεξάνδρειάς καί 

ούχί ώς επιτηρητής τού οικουμενικού θρόνου, πότε ακριβώς άδηλον, πάντως 

μεταξύ τού 1590 και 1600, εξαιρούμενης τής περιόδου τής έπιτηρητείας. 

Παραλήπτης τής επιστολής είναι ίερεύς Θεόδωρος, υιός ίερέως. Άμφότεροι 

όε φαίνονται γνωστοί εις τον πατριάρχην. 'Ο Θεόδωρος ούτος έκαινοτόμησε 

—παρά τά έθιμα καί τήν παράδοσιν τής Ανατολικής Εκκλησίας— καί αντί 

νά χρησιμοποιή κατά τάς λιτάς γραπτήν εικόνα τού Χριστού, ήτοι έζωγρα- 

φημένην, κατεσκεύασεν άτεχνον άλλως έπίμηκες ομοίωμα τού πεπονθότος, 

δηλονότι εσταυρωμένου ή κηδευομένου, Χριστού, καινοτομήσας. Ό Μ. Πηγάς 

διά λίαν προσεκτικής παρακελεύσεως, επαναφέρει τον Θεόδωρον εις τήν τά- 

ξιν, παροτρύνων νά χρησιμοποιή γραπτήν εικόνα, ής νά προπορεύεται λιτα¬ 

νεύουν, επισείει δ’ έντέχνως τήν τιμωρίαν, εάν τον παρακούση. Τούτο σημαίνει 

ότι ήσκει επ’ αύτοΰ έξουσίαν. 

Νομίζω ότι η καινοτομία τού κληρικού Θεοδώρου συνίστατο εις κατασκευ¬ 

ήν έπιμήκους — πιθανώς ξυλίνου1-ειδώλου τού Χριστού, όπερ περιήγε κατά 

τήν λιτανείαν τού Επιταφίου, καί τούτο επραξεν αισχρού κέρδους χάριν, 

προφανώς διότι διά τής πρωτοτυπίας ταύτης συνετέλει εις τό νά συρρέουν 

εις τόν ναόν όπου ίερούργει περισσότεροι πιστοί. Είμεθα εις έποχήν καθ’ ήν 

δέν ύπήρχον ακόμη ρωσικοί κεντητοί επιτάφιοι καί κουβούκλια, αλλά περιή- 

γετο «ό άήρ» αντί είκόνος επιταφίου θρήνου ή είκών τής άποκαθηλώσεως. 

Πράγματι ούδείς υφασμάτινος κεντητός επιτάφιος έσώθη εις Κρήτηντής εποχής 

ιής Ενετοκρατίας, ίΐ παραστασις του Επιταφίου θρήνου έγίνετο διά τοιχο¬ 

γραφιών καί είτα φορητών εικόνων, ώς των Ζώρζη, Πω. Τραπεζουντίοϋ2, 

ριον 8 Μαρτίου 1647 «ένα σφαλιατάοι δεσποτικό» καίέν σ. 124 «άλλη είκόνα τρίμορφη». 

Εν σ. 129 εϊδησις 26 Απριλίου 1648 «Τρίμορφο, τρεις κεφαλές, Χριστός, Παναγία 

καί Ιωάννης». Πάσαι αί ειδήσεις έκ Χάνδακος, διαστέλλουν τό σψαλίστάρι άπό τό 

άπό τρίμορφον. Τρίμορφον είναι 1θ ίί^β ίν&, άβρβηίβ ΐη υη ςα9ίΐΓ0 (αυτόθι, σ. 

295), ήτοι ή είς τήν αυτήν είκόνα άπεικόνισις τριών μορφών (άγιων). 

1. Λίθινου αποκλείεται, ώς απαγορευμένου. Έν τούτοίς υπήρξαν καί γλυπτά. Πρβλ. 

προχειρως Α ν δ ρ. ϋυγγοπούλου. Βυζαντινά είκονογραφικά γλυπτά, ΕΕΒΣ 15, 

1939, σσ. 236-279, οπού κ.ά. βιβλιογραφία. 

2. Ανδρε α ώυγγοπούλου Σχεδίασμα ιστορίας της θρησκευτικής ζω¬ 
γραφικής μετά τήν άλωσιν, Άθήναι 1957, σ. 192. 
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Λαμπάρδου1, Φραγκίσκου Σκούφου2, Πουλακη3, Στέφανου Τζαγκαρολα4. 

'Υπάρχει καί εις ξύλινος επιτάφιος μεταγενέστερος τού εν Ενετιγ. Ελ- 

ληνικού ναού τού 1 Αγίου Γεωργίου παριστών τον κηδευομενον Χρίστον φε- 

ρόμενον υπό όλοσώμοιν των Τωσ'/]φ του απο Αριμαθαιας και Νικοδήμου, 

ενώ εις τό μέσον παρίσταται (άλλ’ ουχί ολόσωμος) ή θρηνούσα Θεοτόκος. 

Τό ξύλον έζωγραφήθη καί από τάς δύο πλευράς καί ύπεγράφη ύπό Εμμανουήλ 

Τζάνε ίερέως τό έτος 1667. 'Η είκών έχει πολλάκις δημοσιευθή5. Όπωσδή- 

δήποτε όμως ή ξύλινη αύτη σχηματοποίησις τού κηδευομένου Χριστού καί 

μεταγενεστέρα καί άσχετος είναι προς την ύπό τού ΓΓηγά μνημονευομένην. 

Ποιος ήτο ό παραλήπτης τής πατριαρχικής έπιτιμήσεως Θεόδωρος; 

Πιθανώτατα ούτος ίερούργει εις Κρήτην, τον κλήρον τής όποιας έπώπτευεν 

ό Πηγάς, ελλείψει εκεί ορθοδόξων αρχιερέων, έπεμβαίνων ως εις Σινά, εις 

Πελοπόννησον, εις σλαβικάς καί άλλας άνατολικάς έπαρχίας, εις την δικαιοδο¬ 

σίαν τού οικουμενικού πατριαρχείου, υπό την οποίαν αυται ύπήγοντο. Εαν 

ό Θεόδωρος ίερούργει εις Αλεξάνδρειαν ή Καιρόν {όπου, πλήν των πατριαρ¬ 

χικών ναών καί τής μονής τού 'Αγίου Γεωργίου Παλαιού Κάιρου, ελάχιστοι 

ήσαν οί ένοριακοι ναοί), ή νουθεσία θά έγίνετο προφορικώς. "Αν πάλιν ό Θεό¬ 

δωρος ύπήγετο ύπό ορθόδοξον επίσκοπον, έργον τού οικείου άρχιερέως καί 

ούχί τού πατριάρχου Αλεξάνδρειάς θά ήτο η διορθωσις τού άτοπου. Διο 

κλίνω νά δεχθώ ότι τό άτοπον συνέβη εις την Κρήτην. 

1. ’Ένθ’ άνωτ., σ. 162. 

2. Αύτόθι, σ. 209, σημ. 

3. Αυτόθι, σσ. 251-253 καί Πίναξ 61*. 

4. Αύτόθι, σσ. 319-322. 

5. Παλαιότερον ύπό του Οογο!& γράφοντος περί Έμμ. Τζάνε. Βλ. Ξ υ γ γ ο π ο ό¬ 

λου, Σχεδίασμα...., σσ. 236-232 καί . Πίναξ 521. 

Μελέτιος ό Πηγάς. Περί των ιερών ορθοδόξων εικόνων 29 

Κώδιξ 463 (ποτέ) ΜΠΤ φύλλον 5β, επιστολή 18 

Μ ε λ ε τ ί ο υ τού Π η γ ά επιστολή άχρόνιστος, μετά τό 1589. 

Εύλ,αβέστατε π(απά) κυρ Θεόδωρε, υιέ αγαπητέ. 

Το της ενσεβειας μυστήριον διά μεγίστης άγειν τιμής καί τοίς πά¬ 

το ασιν ημών κεκριται, καί ή των ορθοδόξων όμήγνρις μετά πλείστης όσης 

τής εύλαβείας μέχρι και τήμεοον πεπανηγύρηκεν. Ον γάρ δέον θεατρίζειν 

5 και εκπομπευειν τα θεία αισχρόν κέρδους χάριν, άλλ’ εϊ καί τι τών θείων 

δημοσιεύεται μετά τροπον γίνεται, διασο')ζοντος και τώ θείοι την τιμήν, 

και τώ δημογ δέ οος Εκκλησία Θεόν πορίζοντος μετ’ ευλωβείας τής σω¬ 

τηρίας άφορμάς, καθά δή και εν ταίς τον κοσμοσοπηρίον πάθους λατανίαις 

πεποιηκασιν οί πρέσβεις ημών, καί ημείς ποιεϊν ανάγκη. 

10 Τονθ’ υπέρ παρά τής σής εύλαβείας, ονκ οϊδ’ δπως, ήμέληταί τε και 

καταπεφρονηται. Μανθανομεν γάρ, ονκ άνεν λώπης — πατρικώς γάρ κινού- 

μεθα επι ταϊς τών παιδων παρεκτροπαίς — δτι σχηματίσας εικόνα 

δήθεν τον πεπονθότος Χρίστου, ιδίαν τινά επιμήκη, ονδ’ άπό 

τον πλάσματος έχονσαν τό αΐδέσιμον — δει γάρ και τάς εικόνας ούτως αν- 

1α χδθεν εχει.ν, τών ίεροπάτων πρωτοτύπου οϊκοθεν έχειν έμφασίν τινα ίεράν, 

ιοστε πλησιαζειν και κατά τούτο τοϊς εϊκονισμένοις, καί μη κατά διάμετρον 

οίον διαφωνεϊν καί άπάδειν προς τά αρχέτυπα — ταντην τοίννν την εικόνα, 

αμονσως καί ανευ)\αβώς πλασθεϊσαν, αισχροκέρδειας χάριν, προτιθέναι σε καί 

περιαγαγεΐν μαθόντες, εικότως ήλγήσαμεν, τήν τε σήν απώλειαν νφορώμενοι 

'και το, αποστολίκώς ειπεϊν, τό τον λ,αον πρόσκομμά, τε καί σκάνδαλον. 'Ο 

γονν ιερός Αποστολές πάσαν ήμίν αισχροκέρδειας ύπώθησιν τοις τοϋ βή¬ 

ματος απεκοψε, και τοϊς τοϋ Αποστόλων προστάγμασιν ύπείκειν τους μή 

βουλωμένους εκπεσεϊν ών άν έχο)(σι)ν έν τή Εκκλησία Ιερών βαθμοον. Διό 

παρακελενόμεθά σοι, άφέμενοι τών επί τή παραβάσει τή σή τιμωριών τε καί 

25 παιδεύσεων, τό γε νυν έχον, ϊνα τον τοιούτον τολμήματος καθάπαξ άπεσχι- 

σμένος έφησνχαζης τοϊς παλωιοϊς ήΟεσι, τοϊς παρ’ ήμϊν κεκρατηκόσι, καί 

τό νπεμφαϊνον εκείνον είδος άφανίσας, τήν λατήν μετά τών έπακολωνθούντων 

σοι ορθοδοξοον ποίησαι κλ.ιτώς, προπορευομένης ε I κ ό ν ο ς γραπτής, 

καθα προπαλαι ο μακάριος σου πατήρ ειωθε ποιεϊν, εί ούν βονλει τήν παρ’ 

3° ημών ευλογίαν. 

Μελέτιος, έλ<.έψ Θεοϋ πάπας καί πατριάρχης τής μεγάλες πό/χως 

Αλεξάνδρειάς καί κριτής τής οικουμένης. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

5 καίτοι οοάοχ 5,21 ΤΗυηΐ 1,2 20 I Οογ. 8,9 23 έχων οοάβχ 26 έπησν- 

χάζης οοάβχ 28 κλυτώς οοόθχ 



Ε Π1ΜΕΤΡΟΝ 

'Η κατά Μ. Πήγαν διάκρισις Ελλήνων καί Ρωμαίων. 

Κατά τον Πήγαν ό μέν Μέγας Κωνσταντίνος είναι αύτοκράτωρ των Ρωμαίων 

καί κρατεί της Ρωμκϊ κ ή ς ά ρ χ η ς, ήτοι τής οικουμένης πάσης, (έπ. ΡΟΘ', Φ ο ύ- 

γ ι α ς, σ. 234), άλλ’ οί "Ελληνες έν τή Ανατολή ονομάζονται μέν καί Ρωμαίοι, οίον: 

τούς " Ρ ω μ α ί ου ς (οϋτω γάρ καλοΰσιν ημάς οί ήμέτεροι) [Ε. Ε β £ Γ Ά η (1 , Εβίίΐ'βδ.., 

1902, σ. 98] καί αλλαχού: "Αν ήρχετον τινάς άπό κανόναν κόσμον καί νά μην μάς ήξευρε 

;Ρωμαίους και νά είδε ( — έβλεπε) τά άρσενικά παιδιά σκονλαρικάτα, ήθελε θαρρέψει 

πώς εϊμεσθεν βάρβαροι.... (τά καλά ποΰ μου δείχνετε) μέ κάμνονσιν, ζηλωτην τής τιμής 

σας.. ανδρες 'Ρωμαίοι (-Κωνσταντινουπολίται) [Χρυσοπηγή, σ. 273], οσάκις δμως 

πρόκειται νά κυριολεκτήσω ούτος ή νά διακρίνη τούς Ανατολικούς Ορθοδοςους των Δυτι¬ 

κών, χρησιμοποιούνται οΐ δροι "Ελληνες καί "Ρωμαίοι ( = Λατίνοι, Δυτικοί) καί Ρω¬ 

μαϊκή ( — Λατινική) Εκκλησία., οίον: 7Ιίσαν γάρ τότε καί Ανατολικοί καί Δυτικοί ευ-· 

σεβονντες.... έφασκον γάρ "Ελληνες (μέν, οί Βυζαντινοί) μίαν ουσίαν περί Τριά- 

δος, τρεις <5’ υποστάσεις. Οί δέ τύ μέν τής ουσίας {δΐιΕδΙ&ιιΙία) εύπορουντες "Ρω μ α ι¬ 

οί ( = Δυτικοί) τάς <5έ υποστάσεις πρόσωπα (ρβΓΰοηηθ) δηλαδή λέγοντες, φαντασίαν 

τινά παρεϊχον ώς δήθεν άλλο τι παρά τάς υποστάσεις δοξάζοντες (έπ. ΙΕ', τοΐς έν Κύπρψ, 

2 Ιουνίου 1592, Φ ο ύ γ ι α ς, σσ. (41-) 43). Καί Επειδή δέ άντεπέστειλαν μέν έκεϊθεν 

(άπό Ρώμης) ώς ούκ άσυνέτως διεσκέψαντο 'Ρωμαίοι ( — Λατίνοι Ιζ' αί.) περί του 

Πάσχα, καί οίον άπόδειξιν αναντίρρητου (τούτο) προτείνοντες όρθώς... καί οτε το πρώτον 

έξεφωνήθη ή τον Πάσχα παρά τής "Ρωμαϊκής (=Λατινικής) Εκκλησίας... 

λεγομένη διόρθωσις... (έπ. ΚΓ’ Θεοδώρφ βασιλεί Ρωσίας, 12 Σεπτεμβρίου 1593, Φ ο υ- 

γίας. σ. 57). ’Έτι δέ Αμβρόσιος (έπίσκοπος Μεδιολάνων) καί αυτός ο γνωμο- 

διδάσκαλος παρά *Ρωμαίο ις ( = Λατίνοις) (έπ. ΣΝΖ' προς Γαβριήλ Σεβήρον, 20 

Όκτωβρίου 1594, Φ ο ύ γ ι α ς, σ. 311). Καί Σύγγνωθι μή ταίς σαΐς χρωμένω λέ- 

ξεσιν, ώς αν οτι ροιμαϊκώτατα ( = λατινιστί), χαρισάμενος \Ρωμαίοις ( = Λατί- 

νοις), το ρωμαϊκόν ( = λατινικόν) έξείπω φρόνημα (έπ. ΣΝΖ'προς Γαβριήλ Σεβήρον, 20 

Όκτωβρίου 1594, Φ ο ύ γ ι α ς, σ. 303). 

ΈπΙ τής γλώσσης διακρίνει "Ελληνιστί καί 'Ρωμαϊατί (=λατινιστί) καί ποιείται 

λόγον περί Ελληνικής παιδείας: Τό σφάλμα τοΰ νεωτερισμού (ηονϊίθϋδ) δ έποίησεν ή 

Εκκλησία τής Παλαιός 'Ρώμης... καθώς εν τή επιστολή τοΰ βιβλίου (ημών) 

γράφομεν ελληνιστί καί ρωμαίο τι (=λατινιστί) (έπ. ΚΔ' Θεοδώρω βασιλεί 

Ρωσίας, Σεπτέμβριος 1592, Φ ο ύ γ ι α ς , σ. 58). Καί (οί μάντεις) Λατινικά δεν 

ξενρονσιν αυτοί, άλλά μηδέ έλη νικά. Πώς ούν λαλοϋσι..., τι τούς γροικάτε; (Χρυ- 

σοπηγή, σ. 325). Καί έν έπ. ΜΗ' Θεοδώρω βασιλεί Ρωσίας, 21 Ιουνίου 1593, Φ ο ύ- 

γ ι α ς, σ. 77): εις άνάκτησιν τής κατά πάσαν Ανατολήν κινδννευονσης εύσεβείας, εις 

’ Ορθοδοξίας στήριγμα καί παιδείας 'Ε λ λ η ν ικης (τής άρδην τών τήδε άφανιαθείσης) 

άναζωπνρησιν 
ΑΤ τν ΓΠ Ν. Β. Τ. 

Η ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΥΛΩΝ ΤΟΥ ΛΩΤ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ 

Ό Γ. Ά. Μέγας εις τήν εργασίαν του «*Η περί μετάνοιας του Λώτ 

απόκρυφος παράδοσις καί αί σχετικαί μέ αυτήν λαϊκαί διηγήσεις (ΑΤΕ 756 

0)», πού έδημοσιεύθη εις τήν Λαογραφίαν, τόμ. ΚΉ', έν Άθήνα',ς 1972. 

σσ. 33/-352, ένώ έπεδίωξεν— όπως φαίνεται άπό τάς πολλάς παραπομπάς 

του εις δημ.οσιευμένα καί ανέκδοτα κείμενα — νά παρουσίαση ικανήν βιβλιο¬ 

γραφικήν ένημέρωσιν, περιέργως πως ήγνόησεν όσα σχετικώς έγράφησαν 

επι τοΰ θέματος υπό τοΰ Ν. Ρ. Πολίτου (Παραδόσεις, τόμ. Β', 1904, σσ. 

922-923) και εμοΰ εις βασικήν περί τής ώς άνω παραδόσεο^ς ερευνάν (Λαο¬ 

γραφία. τόμ. ΙΗ', 1959, σσ. 158, 197-205). 

Άρχόμενος τής ώς άνω έργασίας του ό Γ. Ά. Μέγας γράφει: «Περί 

τής μέθης τοΰ Λώτ καί τής αισχρός αύτοΰ μείξεως μετά τών θυγατέρων 

διαλαμβάνει, ώς γνωστόν, ή Π. Διαθήκη (Γέν. ΙΘ' 30-38), άλλ’ ούδέν λέγει 

περί τής μετάνοιας αύτοΰ. * Υπάρχουν όμως εύρέως διαδεδομέναι παρά τώ 

λαω παραδόσεις, καθ’ άς ό Λώτ έξωμολογήθη τό αμάρτημά του εις τον Α¬ 

βραάμ, ό δέ Αβραάμ, τοΰ επέβαλε βαρεΐαν ποινήν, Ενα συγχωρηθή ή αμαρτία 

του υπο τοΰ Θεού. Δημοσιεύω έν άρχή τά κείμενα τριών έκ τών λαϊκών αυτών 

παραδόσεων, προερχόμενα έκ τοΰ αδημοσίευτου ύλικοΰ τοΰ Κέντρου Έρεύ- 

νης τής Ελληνικής Λαογραφίας (ΚΛ) τής Ακαδημίας Αθηνών» (Λαογρα¬ 

φία ΚΗ', σ. 337). 

Εκ τών τριών τούτων παραδόσεων τό κείμενον τής δευτέρας περί τής 

μετάνοιας καί τών δαυλών τοΰ Λώτ προέρχεται έκ Λατσίδας Μεραμβέλλου 

Κρητης, κατεγραφη υπό τής Μαρίας Λιουδάκη τώ 1938 καί είχε δημοσίευ- 

θη ύπ εμοΰ εις τό μεγαλύτερον καί βασικώτερον μέρος άπό τής φράσεως: 

« Επήγεν ό Αβραάμ...» μέχρι τοΰ τέλους έν Λαογραφία, τόμ. ΙΗ', 1959, 

σσ. 198-199. Τό δέ κείμενον τής πρώτης υπό τόν τίτλον: «Τό ξύλον τοΰ 

Σταυρού» (Λαογρ. ΚΗ', σσ. 337-338) προέρχεται έξ 5Αμοργού καί κατε- 

γράφη ύπό τοΰ Άμοργίνου γυμνασιάρχου Έμμ. Ίωαννίδου τώ 1858 (ΚΛ 

αΡ1^* 7.19ου ^ 884 Β', σσ. 62-63). ’Άρχεται διά τής φράσεως: «Τόν παλαιόν 

καιρόν που ήτον ό Νώε έτυχε νά κάμη πολλές άμαρτίες κ’ υστέρα έμετανόησε 

κ επήεν κ εξωμολογηθη ’ς τόν Αβραάμ...». Τοΰτο δεν είχε δημοσιευθή 

υπ εμοΰ εις τα περί Λώτ, διότι, όπως βλέπομεν, ή παράδοσις άναφέρεται 

εις τον Νώε. Ο Γ. Λ. Μέγας παρατηρεί ότι έν τή παραδόσει ταύτη «έκ 

λάθους τοΰ αφηγητοΰ αναφερεται ο Νώε, ένώ πρόκειται περί τοΰ Λώτ, τοΰ 

ανεψιού τοΰ * Αβραάμ» (έ'νθ’ άν., σ. 337). Δεν δύναμαι νά συμφωνήσω προς 
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τήν παρατήρησιν ταύτην, α') διότι ούδαμού έν τή παραδόσει γίνεται λόγος 

περί αισχρά.ς κατόπιν μέθης μείξεως του Λώτ μετά των θυγατέρων του, άλ¬ 

λα περί αμαρτιών του Νώε1, αί όποΐαι του έσυγχωρήθησαν υπό του Θεού, 

άφοΰ ούτος ύπήκουσε τον Αβραάμ. «Πάρε, του ’πε ό Άβρααμ, αυτους τους 

τρεις δαυλούς πού άνάφτουν άπό τήν παραστιά μου κι άμε φύτεψέ τους ’ς 

την έρημον, καί κουβάλα νερόν άπό τον Ιορδάνη καί πότιζέ τους κι άν πιά- 

σουν κι ανοίξουν καί γενοΰν δεντρά, τότε θά πη πώς ό Θεός σοΰ έσυγχώρεσε 

τις αμαρτίες σου..,)). Κατωτέρω λέγεται: «Οί τρεις δαυλοί ένοΐξαν κ’ έκά- 

μαν κλαδιά καί φύλλα καί γίνηκαν ένα μοναχόν δένδρον μεγαλώτατον καί 

ώραιότατον, οί τρεις δαυλοί ένώθησαν... Αυτό τό δένδρον έγινε περίφημον 

μέσα σέ όλην την έρημον, καί ό Νώε τότε έλαβεν την συγχώρεσίν του άπό τον 

Θεόν, γιατί είχε μετανοήσει μέ την καρδιάν του καί ήκουσεν τού πνευματι¬ 

κού... "Οταν οί'Οβραΐοι ήθε/«κν νά σταυρώσουν τον Χριστόν, κ’ έχρειάσθησαν 

ένα μεγάλο ξύλο για νά κάμουν τον σταυρόν, τότε τό πήραν καί τό κόψαν 

καί τό ’καμαν σταυρόν, οπού έκατάντησε τό ξύλον, οπού πήρεν την αμαρτίαν 

τού Νώε καί πού ώνομάστηκε καταραμένον νά πάρη καί την αμαρτίαν όλου- 

νοΰ του κόσμου...)). Αντί τής έξ Αμοργού παραδόσεως ταύτης, ρητώς άνα- 

φερομένης υπό τού λαού εις τον Νώε, έδημοσιεύθη ύπ’ εμού ετέρα δια το 

ξύλον τού Σταυρού έκ Κρήτης παράδοσις (την οποίαν δεν μνημονεύει ο Γ. 

’Λ. Μέγας), διακρινομένη διά την λιτότητα της καί σχετική προς τό «τρισ¬ 

μακάριστο ξύλο» [τού Σταυρού], τό όποιον πρότερον ήτο «τρισκατάρατο», 

καθώς έπίσης καί άπόκρυφος έν ελληνική μεταφράσει διήγησις έκ τού υπ 

άριθ. 3813 χ/φου τής Βιβλιοθήκης τής έν Βουκουρεστίω Ρουμανικής Ακα¬ 

δημίας, ήτις έχει άμεσον σχέσιν προς τάς έκ Κρήτης παραδόσεις (Λαογρ. 

ΙΗ', σσ. 203-203). β') Αντί τού Λώτ εις πλείστας παραδόσεις καί σχετι- 

κάς προς αύτάς παραμυθιακάς τού ύποτύπου ΑΤΕ 756 Ο διηγήσεις τοσον 

τού ελληνικού όσον καί άλλων λαών ό φυτεύσας τούς δαυλους, δια να συγ- 

χωρηθούν αί άμαρτίαι του, άλλοτε μεν είναι έπώνυμος (ως εις την περί Νώε 

παράδοσιν), άλλοτε δέ άνώνυμος αμαρτωλός και άλλοτε ληστης η φονιάς 

πού μετανοεί. 'Όθεν δεν υπήρχε λόγος ν’ άντικατασταθή τό έν τή παραδόσει 

τής Αμοργού όνομα τού Νώε διά τού ονόματος τού Λώτ. Τό μόνον βέβαιον 

είναι ότι ή περί Λώτ παράδοσις έδωκεν εις τήν έξ Αμοργού καί εις τάς εξ 

άλλων τόπων σχετικάς διά τό ξύλον τού Σταυρού παραδόσεις τό βασικόν 

στοιχείον τής μετάνοιας, χωρίς όμως τό μοτιβον τής αιμομειξιας. Εκ τής 

ιδίας παραδόσεως των δαυλών τού Λώτ ώς αφετηρίας συνετεθησαν υπο δια¬ 

φόρων λαών καί αί διηγήσεις τού ύποτύπου ΑΤΙι 756 Ο μέ την ιστορίαν 

ενός μετανοούντος λ^ηστού, εις τήν όποιαν ιστορίαν προσετεθη και το μοτι- 

1. Ό λαός δέν γνωρίζει επακριβώς τά τής Π. Διαθήκης. 

17-11-1980 
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βον περί τού θεαρέστου φόνου. Κάθε λοιπόν παραλλαγή παραδόσεως ή διη- 

γήσεως είναι αύτοτελής καί έχει τήν ίδικήν της φυσιογνωμίαν, δομήν καί 

λειτουργικότητα, ώς θά έλεγεν εις σύγχρονος ημών λαογράφος., 

Έπειτα ό Γ. ’Λ. Μέγας έδημοσίευσε τό κείμενον τρίτης έκ Σμοκόβου 

Καρδίτσης σχετικής περί τών δαυλών του Λώτ παραδόσεως, καταγραφείσης 

το 1959 υπό τού Δ. Λουκάτου (ΚΛ άριθ. χ/φου 2301, σσ. 366-372), άλλ’ 

είσαχθείσης εις τό Κέντρον Λαογραφίας μετά τά ύπ’ εμού περί Λώτ 

σιευθέντα. Εις τήν θεσσαλικήν ταύτην παράδοσιν ό άνώνυμος αμαρτωλός 

προέρχεται έκ Σοδόμων καί Γομορρών, λόγω δέ τής μετά τής θυγατρός του 

μείξεως, εξομολογείται εις άσκητήν - καλόγηρον τό αμάρτημά του καί συγ- 

χωρεΐται υπό τού Θεού, άφοΰ ποτίζει τρεις δαυλούς μέ νερό άπό τον Τορδά- 

νην. Άπό τούς δαυλούς αυτούς άνεβλάστησε δένδρον, έξ ού ό Σταυρός τού 

Χριστού. Έν συνεχείς ό Γ. ’Λ. Μέγας προβαίνει εις έρευναν τής προελεύ¬ 

σεων τών έν λόγω παραδόσεων γράφων: «Είναι φανερόν ότι αί παραδόσεις 

αύταί άπέρρευσαν έξ άποκρύφων διηγήσεων, αί όποΐαι παρήχθησαν εις με¬ 

σαιωνικούς χρόνους μέ τον σκοπόν νά πληρώσουν υπάρχοντα κενά εις τας 

διηγήσεις τής Αγίας Γραφής... Αδται, ώς άνταποκρινόμεναι εις τάς λαϊκάς 

αντιλήψεις, διεδόθησαν εύρύτατα όχι μόνον εις τον ελληνικόν, αλλά διά μετα¬ 

φράσεων καί εις τούς σλαβικούς καί άλλους λαούς». Καί παραπέμπει εις την 

«Τστορίαν παλαιού», πού έξεδόθη έκ κώδικας τής Βιέννης υπό Α. Υ&δδίΐΐθν 

εις τά Αη,βοάοία §Γ&600 - Εγζ&ηϋηα, Μόσχα 1893, σσ. 218-219, καί εις 

τήν έμμετρον παράφρασιν τής Γενέσεως καί Εξόδου τού Κρητός. Γ. Χού- 

μνου, ή οποία έγράφη ολίγον προ τού 1493 καί έχει ώς πηγην κυρίως την 

«Τστορίαν παλαιού» (Λαογρ. ΚΙΓ, σ. 341). 

Καί επί τών γραφόμενων τούτων παρατηρητέον οτι ή περί τών δαυλών 

τού Λώτ διήγησις περιλαμβάνεται εις τό εξής χωρίον: «Ερχομένου σου είς την 

Ιερουσαλήμ είς μιλιά β' είναι τό μοναστήοιον τον τίμιου Σταύρον, και άπό 

κάτω είς τήν άγίαν Τράπεζαν είναι ό τόπος όπου έφντενσεν τους τρεις δαυ¬ 

λούς ό Λώτ και έγινήσαν δένδρη. Αυτό τό δένδρον έκοψαν οί 3Ιουδαίοι καί 

έποίησαν τον σταυρόν καί έστανρωσαν τον Κύριον τής δύξης»1. Έκ τούτου 

προήλθεν ή έν τή «Τστορία παλαιού» τού ν&δδίΐϊβν διήγησις, τό κείμενον 

τής οποίας δι’ εμού έγ·νώρισεν ό Γ. Ά. Μέγας. Αλλά πηγή τών γραπτών 

τούτων διηγήσεων, ώς λέγω έν Λαογρ., τ. ΙίΤ, σ. 202, καί ώς γράφει ο Ν. 

Γ. Πολίτης (Παραδόσεις, τόμ. Β', σσ. 922-923), δύνανται νά θεωρηθούν βι- 

1. Ανωνύμου, Άπόδείξις περί τών Ιεροσολύμων, Μί^ηθ, ΡΟ 133, στ. 985. Έν 

στ. 986 ή είς τήν λατινικήν μετάφρασις: «.ΙβΓΙΐ5»1βΐΤΙ νθΓδΙίδ 3(1 άπο ηΐίΠ1&ΓΪ3 θδΐ ΠΙΟ- 

ιιαδΐοπαπΊ νβηθΓ&π(ΐ3θ Οιιοΐδ. 83ποΙ& πχθπδα θδΐ Ιοοπδ ΐη <3110 Ιγθβ ίΐϋοηβδ ΕοΙ 
ρ]£αιί3.νϋ, ςιιϊ 1η θ,ιΕοΓβδ βχοΓβνθΓβ. Βχ Κοππη Ιΐ§ηϊδ Θυδθϊ οπιοβιη ί&ΕποδνβηιηΙ;, 
ϊΙΙίς[χιβ ^Ιοπδβ ΌοιτηηιίΓη δϋίίίχοηιηί». 

ΕΕΒΣ, ΜΔ' 3 
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βλ,ικαί παραδόσεις, άναφέρουσαι την μέ τήν δύναμιν καί πρόνοιαν του Θεοΰ 

άναβλάστησιν ξηρών ξύλων. Ούτως ό Προφήτης Ιεζεκιήλ (ιζ' 24) λέγει: 

«Έγώ Κύριος ο ταπεινών ξνλον υψηλόν και υψών ξύλον ταπεινόν και ξηραίνουν 

ξνλον χλωρόν και άναθάλλων ξνλον ξηρόν». Έν δέ τοις «Άριθμοΐς» (ιζ' 5) 

λόγου γενομένου περί τής ράβδου του Άαρών άναφέρεται: «Καί εσται ο άν¬ 

θρωπος, δν αν εκλέξωμαι αυτόν, ή ράβδος αυτόν εκβλαστηαει». Ό δέ Νικη¬ 

φόρος Γρηγοράς έν Ρωμαϊκή 'Ιστ. Αόγ. II, Δ' 2, σ. 87, Βόννη 1829, λέγει: 

«τον θείου ή πρόνοια δύναται και τοις ξηροίς διδόναι βλΑστην». Ταΰτα πάντα 

καί άλλα σχετικά χωρία έξ άρχαίων Έ?-Λήνων συγγραφέων1 άναφέρο} εις τό 

κείμενον καί τάς υποσημειώσεις των ύπ’ έμοΰ έν Λαογραφία δημοσιευθέν- 

των. 

Έν συνεχεία ό Γ. Ά. Μέγας, παραθέτων βιβλιογραφίαν των δημοσι¬ 

ευμένων καί άνεκδότων νεοελληνικών καταγραφών τής παραμυθιακής διη- 

γήσεως του ύποτύπου ΑΤΙΐ, 756 0,· δημοσιεύει άποσπάσματα έκ τής διά 

τον τύπον τούτον μελέτης τού Ρώσου λαογράφου Ν. Ρ. Αη<ΐΓβ]βν τής τι¬ 

τλοφορούμενης: Ι)ίβ Πβ§θΠ(ΐ6 νοη 6θη ζ\νβί ΕΓΖδϋηάθηι. ΡΕΟ 54, Είδΐη- 

1ά 1917. Έν ταύτη ό Ρώσος έρευνητής έπεξειργάσθη 49 παραλλαγάς τής 

ώς άνω διηγήσεως, προερχομένης κυρίως έκ τών άνατολικών καί νοτίων 

σλαβικών χωρών, χωρίς τήν γνώσιν ούδεμιάς ελληνικής. <(Αί παραδόσεις - 

διηγήσεις περί τού μετανοούν-ος άμαρτωλοΰ-ληστού-φονέως εφθασαν, λέγει 

ό Αη«1ι*β]0ν, εις τήν Ρωσίαν διά μεσολαβήσεως τού σλαβικού Νότου, τά δέ 

άρχέτυπά των είναι ελληνικά, τά χειρόγραφά των άπαντώσι τόσον παρά 

τοΐς Ρώσοις όσον καί παρά τοις Νοτιοσλάβοις καί εις ο τιάφορφ εις τάς σχέ¬ 

σεις μεταξύ Βυζαντίου, τών Νοτιοσλάβων καί τής Ρωσίας ή προτεραιότης 

τών Νοτιοσλαβικών χειρογράφων είναι σχεδόν άναμφισβήτητος» (σ. 89). 

Καί κατωτέρω: «Έκ τών Νοτιοσλαβικών χωρών ή Βουλγαρία2, ώς φαίνεται 

έχει μεγαλυτέρας αξιώσεις ή ή Σερβία διά νά θεωρηθή ώς αρχική πατρίς 

τής θρησκευτικής παραδόσεώς μας, λαμβανομένης ύπ’ οψιν τής κεντρικής 

θέσεως τής Βουλγαρίας καί τής άνωτέρας της λογοτεχνικής έξελίξεως κατά 

τον μεσαίωνα» (σσ. 112 κέξ.). 

Εις ταύτα παρατηρητέον οτι τά άρχέτυπά ελληνικά βυζαντινά καλο- 

γηρικά κείμενα περί τής μετάνοιας του Λώτ καί του ξύλου τού Σταυρού 

τού Σωτήρος καί τού ξύλου τών σταυρών τών συσταυρωθέντων μετ’ Αυτού 

δύο ληστών δέν άπαντώσιν μόνον έν Βουλγαρία καί Σερβία έν μεταφράσει 

έκ τής έλληνικής, αλλά καί εις ρουμανικά χειρόγραφα, ώς εις τά ύπ’ άριθ. 

1. Παραπέμπω νυν συμπληροίματικώς εις τό άρθρον 81&5 τοΰ 13 β \¥ & β I ο, 

έν Ρ&υίγ - ννϊδ80\ν& ΚΕ III Α2, Ζ\νβΐίβ Κοΐίιβ 6. Η&ΐβ&ικί, στ. 1918. 

2. 'Η Βουλγαρία λόγω της γλώσσης θεωρείται Νοτιοσλαβική χώρα. 

Ή περί μετανοίας καί τών δαυλών του Λώτ παράδοσίς 

469 καί 3813 τής Βιβλιοθήκης τής έν Βουκουρεστίω Ρουμανικής Ακαδημίας. 

Σημειωτέου δ’ οτι καί ό επιφανής έν Ρουμανία έρευνητής Νΐοοίδβ Ο&Γίοΐ&η1, 

πραγματευόμενος εις ίδιον κεφάλαιον υπό τον τίτλον: «Εβηΐηυΐ ΟΓΐιοϋ» [ Γό 

ξύλον τού Σταυρού] έν τώ συγγράμματί του «Οατ/ΐΐβ ροριιΙ^Γβ ίη ΙΗθγθ.- 

Πιγθ. Βοιη4ηβαδοα, νοί. I. Εροοα ίηΠιιβη^βΐ δΐιά-δίανβ, Βιιοιπβ^Η 1929, 

σσ. 122-136, τό έκ τής γραπτής καί προφορικής παραδόσεώς θέμα διά τούς 

δαυλούς τού Λώτ, πού κατόπιν μετανοίας του άναβλαστάνουν, καί διά τό 

ξύλον τοΰ Σταυρού, ώς καί περί τών έν Ρουμανία λαϊκών διηγήσεων του 

ύποτύπου ΑΤΕ 756 0 δέχεται, ώς καί 6 Ν. Αηάΐ’θ]βν, τήν έκ τής έλληνικής 

παραδόσεώς προέλευσιν αυτών. Έκ τοΰ ελληνικού λοιπον Βυζάντιου δια 

μεταφράσεων εις τήν παλαιοσλαβικήν καί ρουμανικήν αί ώς άνω λαϊκαί πα¬ 

ραδόσεις (Ιβ^βηάθδ) καί διηγήσεις μετεδόθησαν εις τούς Ρώσους. Εις δέ 

τούς έν τή Δύσει ευρωπαϊκούς λαούς αύται άπαντώσιν επίσης εις διαφόρους 

παραλλαγάς διά λατινικών έκ τής έλληνικής μεταφράσεων άπό τοΰ 12ου καί 

13ου αίώνος. 

Εΐπον έν άρχή τών παρατηρήσεων τούτων ότι περιέργως πως2 ό Γ.Ά. 

Μέγας παντελώς ήγνόησεν εις τήν ώς άνω έργασίαν του τήν προγενεστέραν 

ίδικήν μου έρευναν περί τών δαυλών τοΰ Λώτ καί τού ξύλου τού Σταυρού, 

περιλαμβανομένην εις τήν επί ύφηγεσί^ διατριβήν μου ύπό τόν τίτλον: «Χρο¬ 

νογράφου τού Δωροθέου τά λαογραφικά)) (Λαογρ. ΙΗ', 1959, σσ. 158, 197- 

205), διότι ό ίδιος ύπήρξεν εισηγητής τής πραγματείας μου ταύτης εις τήν 

Φιλοσοφικήν Σχολήν τού Πανεπιστημίου Αθηνών, έγραψε δ’ έν τή σχετική 

εισηγητική του Εκθέσει έκτος τών άλλων ευμενών κρίσεων καί τά εξής: 

«Ό Δ. Β. Οίκονομίδης έργασθείς συντόνως επί ικανά έτη επέτυχε νά. παρου- 

σιάση έργασίαν άρτίαν άπό τής άπόψεως τής σταχυολογίας καί έρμηνείας 

τών λαογραφικών ειδήσεων, τών περιλαμβανόμενων εις τόν Χρονογράφον». 

Καί κατωτέρω: «Μετά διεξοδικότητος πραγματευόμενος περί τών παρά Χρο- 

νογράφφ παραδόσεων καί δοξασιών, τών άναφερομενων έν τή Π. Διαθήκη, 

λέγει τά δέοντα, χρησιμοποιούν καταλλήλως πηγάς καί βοηθήματα... Τινές 

τών παραγράφων τής διατριβής, ώς αί άναφερόμ,εναι εις τό ξύλον τού Σταυ¬ 

ρού, ... έξετάζονται οΰτω διεξοδικώς, ώστε αποτελούν αύταί καθ’ αύτάς 

1. Βλ. περί τούτου τήν μελέτην μου: Ν. ΕθΓΐϋ]&η, Λαογραφία, τόμ. ΚΑ', έν Ά- 

Οήναις 1963/1964, σσ. 579-584. 

2. Καί ό Σ τ έ φ. Δ. Ή μ ε λ λ ο ς εις τήν μελέτην του: «Μέ άφετηρία ένα σπά¬ 

νιο δημ,οτικό τραγούδι τής Σύμης. Τό θαΰμα τής άναβλαστήσεως ξερού δαυλοΰ», περιοδ. 

Συμαϊκά, τόμ. Γ', Άθήναι 1977, σ. 49, σημ. 2, γράφει: «'0 Μέγας άγνοεΐ κατά τρόπο 

περίεργο οσα γράφουν ό Πολίτης καί ό Οίκονομίδης... καί δημοσιεύει ώς ανέκδοτη μια 

διήγησι άπό τήν Κρήτ/}, πού έχει ήδη στο μεγαλύτερο καί βασικώτερο μέρος της δημο- 

σιευθή άπό τόν Οίκονομίδη». 
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ιδίας πραγματείας». Ανάλογους έπαινετικάς κρίσεις διετύπωσεν ό καθηγη¬ 

τής Γ. Ά. Μέγας εις βιβλιοκρισίαν του διά την έν λόγω διατριβήν μου, βι¬ 

βλιοκρισίαν, δημοσιευθεΐσαν εις τό περιοδικόν Πλάτων, τόμ. ΙΕ', έν 5Αθή- 

ναις 1963, σσ. 397-401. 

Κλείων τάς συντόμους αύτάς παρατηρήσεις προσθέτω καί τά έξης κατά 

χρονολογικήν σειράν ελληνικά επί του θέματος δημοσιεύματα, των οποίων 

μεταγενεστέρως έλαβον γνώσιν: Προμηθεύς ό ΙΓυρφόρος, έ'τ. Ζ', 1931, άριθ. 

162, σ. 2 : *0 Σταυρός. Γ1. Γ ν ε υ τ ο ΰ, Τραγούδια δημοτικά τής Ρόδου, 

Αλεξάνδρεια 1926, σ. 98. Μαρίας ’Α μ α ρ ι ώ τ ο υ , Ιστορίες τής 

μανούλας μου, 5 Αθήνα 1948, σσ. 96-99: Ό Αώτ. Κων. Σταυροπούλου, 

Ό κεκρυμμένος θησαυρός των λαϊκών παραδόσεων, ’Αθήναι 1953, σσ. 

90-91: Τό τίμιον ξύλον. 

Τελευταίως, έπειτα άπό οσα ύπ’ έμ,οΰ καί τού Γ. Ά. Μέγα έδημοσιεύ- 

Οησαν περί τής διά την μετάνοιαν τού Αώτ βιβλικής παραδόσεως, λίαν τε¬ 

κμηριωμένη καί αξιόλογος είναι ή άνωτέρω έν υποσημειώσει άναφερθεΐσα 

μελέτη τού Στ. Δ. Ήμέλλου «Μέ αφετηρία ένα σπάνιο δημοτικό τραγούδι 

τής Σύμης. Τό θαύμα τής άναβλαστήσεως ξερού δαυλού» (Συμαϊκά Γ, 1977, 

σσ. 40-56). Μέ αφετηρίαν σπάνιον συμαίκόν άσμα, δημοσιευθέν υπό Δημοσθ. 

Χαβιαρά καί άναδημοσιευθέν ύπ’ εμού (Ααογρ. ΙΗ', σσ. 199-200), ό ’ΤΙ- 

μελλος εξετάζει τό θεματικόν στοιχειον τής μετάνοιας καί τής συγχωρήσεως 

μεγάλου αμαρτήματος, πού άπαντα εις θρησκευτικά δημώδη άσματα, προερ¬ 

χόμενα ώς έπί τό πλεΐστον έκ Δωδεκανήσου. Τό μοτίβον τούτο είσήλθεν εις 

τά άσματα αυτά άπό τάς σχετικάς διηγήσεις, εις τάς όποιας κύριον πρόσωπον 

είναι έ'νας ληστής, ό όποιος εξιλεώνεται, φονεύω ν ένα μεγαλύτερον άμαρτίο- 

λόν. Εις τό έκ Σύμης άσμα φαίνεται σαφώς" ή προσπάθεια ν5 άποδειχθή ή 

άπεριόριστος τής μετάνοιας δύναμις, διά τής όποιας ξηρός δαυλός άναβλαστά- 

νει. Εις άλλας παραλλαγάς άμ.αρτωλός κάμνει ξηρούς δαυλούς ν5 άναβλαστή- 

σουν, όταν τούς ποτίζη μέ τά δάκρυά του ή μέ νερό πού μεταφέρει άπό μα¬ 

κρινήν πηγήν μέ τό στόμα του. 'Η περίπτωσις τής αίμομειξίας αδελφών 

εις άσματα ενθυμίζει χωρίς όμως νά εΐναι ή ιδία την μεΐξιν τού Αώτ μετά 

των θυγατέρων του. Πάντως αξιοπρόσεκτος είναι ή μνεία τής αίμομειξίας 

εις τινα δημοτικά μας άσματα, έν άντιθέσει προς παραδόσεις, ώς π.χ. εις τήν 

έξ Αμοργού, καί λαϊκάς διηγήσεις τού ύποτύπου ΛΤΙι 756 Ο, εις τάς οποίας 

δεν άπαντα ή αποτρόπαια καί βδελυρά διά τά κοινωνικά ήθη τού λαού μας 

πράξις. Πολύ όρθώς ό Στ. Δ. ’Ήμελλος γράφει (σ. 53) οτι τά τραγούδια 

τής Δωδεκανήσου διασφζουν τήν παλαιοτέραν μορφήν τής παραδόσεως διά 

τήν άναβλάστησιν των δαυλών έκ τής μετάνοιας τού Αώτ. 

ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΙΙΣ 

ΜΟΝΌΜΕΝΤδ ΕΤ ΤΕΧΊΈΒ 
ΡιοτηανψιοΒ βιιγ Ια ΙΗηΐ'^ίο 6αιΐδ φΐβΐφίβδ Ιιαδΐΐίφίοδ ραΙόοοΙίΓβίίοηηοδ 

(Ιο ΓΊΙΙγρίοιιηι οηβηίαΐ*. 

Πθ,πβ 3α Ιιαδίΐίφίο (Ίβ Εοοίιαΐοη (ίί§\ 1). ϊΐ οχίδίο Ηοίδ δίηιοίηΓθδ φΐΐ 
ροδθΐιΐ (1β8 ρΐ’θ1)1βηιοδ φυαηί & Ια Ιίίηι*£Ϊο φΐ’οη οθΙθΒγ&Η 6αηδ οβί ο6ΐΠοο. 

Εα ρΓβηιίέΓΘ δίίιιόβ 6αηδ Ιο 6όπια βδΐ οοηδίΗυββ ραΓ φΐαΐΓβδ Εαδοδ 6ο δηρ- 

ροΗδ, (ϋδροδββδ ραν ραΐΐ’βδ οι δγηιοίΓίφίβδ ραΓ ΓαρροιΤ & Γαχο 6η τηοηιι- 

ϊΐιβηί; Ιοδ 6οηχ ρΓοηΠοι-οδ όί&ίβηί 4 1’ίηίοποιΐΓ 6η οΚαηοβΙ, Ιββ 6βηχ αη- 

ΐΓβ8, (Ιοηΐ δοιιΐδ Ιοδ βιτιρίαοβηαβηίδ οηΐ βίο Γοίνοηνόδ, 4 ΡβχίβπβυΓ 6ο οοίηϊ- 

οί. Εθιιγ ηίίΐίδαΐίοη 6αη.δ 3α ΙίΐυΓβίβ η’βδί ραδ δΰϊ*; ο!βδί-4-6π·β φΐ’οη η ο 
δαϊΐ ραδ δΐ βΐΐβδ δοηίοηαίβηί ηηο ίαΜβ, ηηο ουνβίίβ ρουΓ Ιοδ αΡΙηΐΐοηδ, οη 
ΙΕοη οϊιοογθ δΐ 6ουχ 6’βηίρο οΐΐββ όίαΐοηί άβδίϊηββδ 4 ηηο ία63ο βί Ιβδ (Ιβυχ 
αιιίΓΟδ 4 πηβ ουνβίίβ1. (^ποϊφΐϊΐ οη δοίί, βΐΐβδ ραΓαίδδοη,ί οοηδίΐίπβΐ’ ηηο 
βηίίίό ΙΐίηΓφφίβ. (Εοδί Ια ρΐ'βτηϊέΓο. ΕΑυΠο δίπαοίυΓβ 1ί1,πΓ§ίφΐβ βδί Ιο 
τΐΐαΐίοηΐΐίοιι ΐ’α]οηίβ αη 3η6 6η 1οη§ οόίό 6ο Ι’βάϊίίοο :— 6αιΐδ Ια ραΓίίο 
οοοίάοηίαΐβ—,οί αοοβδδΐΐιΐο Λορηίδ Ιο ηαιΊΐιβχ2. 5α Γοηοίΐοη Ιΐίηι^ΐφΐβ βδΐ 
οοΓίαΐηο. Εα ίΓοίδϊβτνιο οηίίη βδί ηηο ρβίϊΐο οΙδίηΓβ 6αδδβ — δβιιΐ Γοπιρία- 

οβιηοηί οη α όίό ρβίροηνό — 4 Ι’οχίΓβπιϊίο οπβηίαΐβ 6β Ια ηβί ΐηίόηοηΓθ 
6ο Γαίΐο 8π6 6υ ίΐ’αηδβρί 4 οίηη ραιΤίοδ οη α οΐης; ηοίδ, ρτοδ 6η ρα85α§·ο 
ίαίδοηΐ οοππηηηίςηβΓ Ιο 6βηια ανοο οοίίβ ηβί Ιαίοταΐβ (ίί£. 2 βί 3). II δ’αοϊί 
14 6’υη αηιοηα^θΐηβηί ροδίβποηπ ραΓαΙΙβΙο αη ιτιητ Εδί 6β Ια ΙιαδΐΗ^ηο, 

οβίίβ οΐδίητβ ΐδοίο ηηο ρβίΗβ δΐιρβΓίίοίο, όίΓοΐίο — οα 1,15 πι 6ο Ιαί’^ο — 

οοΓηιηυηΐοϊηαηί ανοο Ιο Ιιβιηα οΐ ανοο ΓβηδΓοΐί οη βΐΐβ δο ΐΓοηνο ραΓ ηη 
βίΓοΐί ραδδα^β3. Ιο Ι’&ΐ αρρβίβο ραδΙορΚοήοη. ϋαηδ Ιβ οοηιραΓΗηίΘηΐ 
ορροδβ —6αΐΐδ Γαϋο Νοι*6 6η Παηδορί—-ηη ηιηΐ’ 1.87 ηι 1οη§; 0,63 ηι 
όραίδ Βαίί βιιγ 3θ 6α11α§ο βί οοηδβΓνό 8\ιγ ηηο ΙιαυίοηΓ 6β ρΐΌδφΐβ 0.50 ηι. 

* ΚαρροΓΐ ρΓβδβπ,ίβ ϋα οοΐΐοηαβ ίβηυ 6αηδ Ια ρβίϋβ δαίΐβ 6β Ια δοαϊέίό ΑγοΙιοο- 

Ιοδίηυβ α’ΑΠιβηοδ Ιβδ 20 βί 21 δβρίβωόΓβ 1978 βί άβδίϊηβ α ρΓβραι-βΓ 1β X® ϋοη^Γβδ 
ΙηίβΓηαίίοηαΙ ά’ΑΓοΙιβοΙο^ίβ ΟΙΐΓβίίβηηβ (ΤΗβδδαΙοηΐίΐυβ 28 δβρίβηιύΓβ αη 4 οβίοόΓβ 
1980). Τΐιβπιβ 6α Βοη^Γβδ: «Ββδ ιηοηιιιηβηίδ ραΙβοβΙΐΓβίϊβηδ 6β ΠΙΙγΓΪβπηι οπβηίαΐΛ. 

1. ϋ. I. ΡαΠαδ, Άνασκαφή τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Λεχαίου, 

ΓΙρκκτ. Άρχαιολ. Έταιρ. 1958, ρρ. 123-124. 

2. Μ β ιη 6 α ιι ί 6 ιι γ, Άνασκαφα! έν Λεχαίω, ΐί). 1960, ρρ. 151-152. 

3. Μ β ηι 6 α ιι ί β ιι ΐ’, Άνασκαφή βασιλικής έν Λεχαίω, ίύ. 1956, ρ. 169. 
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(ίΐ#. 4), δβΓν&ΐί ΐΓβδ ρΓθ1)α^Ιβηιβηΐ <Ιβ βαρροΓΐ 4 ηηο Ιαβίο οϊ>1οη£υβ. 

Οβίΐβ ίηδίδΐΐαΐΐοη & 4ίι θϊγο 9/)ου1θβ βη ιηβιηβ Ροιηρδ φιβ οβίΐβ ροδίόηβη- 

Γβιπβηΐ &τηβηα§β6 4&ηδ Ι’&ϊΙθ 5ικΙ (ίΐ£. 3). Ό&ϊΐδ Ιο οοϊη ΝοΓά-Εδΐ 4ιι 
ΐΓειηδβρΐ ιιηο ουνβίίβ ΓβοΙ&Ώ§Ηΐ&ίΓβ, 0.60 χ 0.60 ιη 4 ρ&ροίδ όραίδδβδ 6ο 
0.11 ιη (βΐΐβδ ηο δοηί, ρ&δ οοηδβΓνόοδ), βίαϊΐ απδδΐ αιηθηα^οβ δΐΐΓ Ιο 4&11α§ο 

Ρί£. 2. ΟοΓίηΙΙιβ, ^δίΐιηυβ <3β Ρθοίι&ϊοη. Οθίαι'Ιδ (Ιιι ρΐ&η. 

ανβο ηη Ιγοιι 4β 0.14 πι 4ο (ϋ&ιη&Γβ άοηηηηΐ 4αϊΐ8 ιιηο ίοδδο. Ο’βΐ&Η 
14 υη οΐιοηουΐίηοη (χωνευτήριον) άοδίΐηό 4 ΓοοονοΐΓ Ιβδ βηιιχ 4βδ ο61υ- 

Ιίαηδ 4ιι ο1βΓ§;β αγ&ηΐ Ιϊοιι ροηάαηΐ} 1& ΠίτίΓ^ίο. ΤΙ οδί ρΓοβ&Μο φΐβ 
οβί-ΐβ οοχιβίηιβίίοη ίυΐ αυδδΐ αχηβη&§ββ ροδΙόπουΓΟτηοη!. ϋ&ηδ Ιο οοϊη 
ορροδό — αιι ΝοΜ-ΟυοδΙ — 4ο οο οοηιρ&Γΐίηιβϊιΐ., οηίΐη, ιιη ροΐϋ ϋαηο 
0.52 ιη 4β Ιοη§ 3. 32 ιη 4ο Ιο,γ^ο οι 0.30 ιη 4ο Ιιαπΐ Γβνβΐυ 4β γοογΒγο 
8θΓΥΪΓ9,ίίτ ρΓοΙ^ο^ΙβηιοηΙ οοπιηΐΘ ρΐηοο ρουΓ υη οοΓΓγθΙ οη ρουΓ 

Ρΐ£. 1. ΟοήηΙΡβ, Ϊ>ίΐ3ί1ΐφΐθ 6θ Ι^έοΡ&ίοη. ΡΙ&η. 
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ά’αυίΓβδ ο!)]’ο1,β ϋίιο^ίφΐθδ1. Εθ ναΐδδβαη ρπηοίραί άβ Ια ΙχαδίΙΐφΐΘ <ϊ© 

Ιιέοΐιαΐοη βΐ δοη ηαΓίΙιβχ οηΐ, ΐΓβδ νΓαίδβηι1)1α1)1βΓηβηΙ όΐβ ίοηάβδ θπϊγθ 
450 βΐ 460, &% αοίιβνβδ οηίοβ 490 βί 500; ΐοιιΐ οβ ςηΐ δβ ΐΓουνβ & 

ΙΌιιββΐ η&τϋιβχ α 6ύ θϊγθ ΐ’α]οπΐβ δοιίδ Ιιΐδίΐη ΙβΓ (518-527). Ι^’βίΐΐ- 

ίΊ". 3. ΟοΓΐηίΙιβ, Ραδίΐϊςηβ (ίο Ρόοίτ.αϊοη. Ρβδί,ορίιοποιι &ιι 8. <1η Ρβιηα να άο ΙΌ. 

ίϊοθ & όίβ (ΙθΙππΙ, βη 550 /551. ί-’ίάββ οΐιι άίαΐχοηίΐνοη οβηαοηΐβ ααχ οπ^ίηβδ 
6θ Γβάίίίοθ (βην. ηιίΐίοιι <Ιυ V6 δ.), βΐ Ιθ8 1αϊ>1β8 οτι ουνβΐίβδ δΐιρροδθβδ οηί 
άα θΐρβ ϊηδίδΠββδ αρί’όδ Ι’αοϊιβνβιηβηΐ 6π άαΐΐα^β δουδ Ιπδΐϊη Ιβι* (6οηο 
ΛΓβΓ8 3α 3β άβοαάβ άυ ΥΙβ 8.) Ιοιιΐ οοηιηιβ Ιβ ραδίορίιοηοη, ανβο ροτίΓ ΙίιηΗβ 
αηΐβ φίβιη Ι’αηηββ <1β άβδίπιοίίοη 6θ Γβάΐίίοβ (550 /551). 

(5ιιβ11βδ δοηΐ Ιβδ ίΓαάίΐίοηδ 1ϊΙιΐΓ£ίφΐβ& ςυβ ΓβΠβΙβηΙ οβδ ίροΐδ δίπι- 

οΙυΓθδ ? 

1. ΑηΙβΙ.8 αηηβχββ (ίαΜβ8 86θοηάα,ίν68 ): Ι,βδ δυρροιΊδ ^Γοιιρβδ άβιιχ 
& άβυχ ςηϊ δοηΐ βη Ιίαϊδοη ανβο 1θ 6βιηα βΐ άίδροδβδ άβ ίαςοη & οβ ςηβ οίχα- 

οηη οΐβδ άβαχ βχβηιρΙαπ’Θδ βχΙβπβιΐΓδ οοιτβδροηάβ α οβίηΐ άβ Ι’ΐηΙθΠβΐΐΓ 
άη οΐιαηοβΐ, δοηΐ—]β οΓοίδ—άβδ δΐιρροΐ’ίδ άβδ ΐαΒΙβδ; ηοιίδ ανοηκ άοηο ραΓ 
οοηδβηηβηΐ, άαηδ Ια βαδϊϋφίο άβ Ι^βοΐιαΐοη, φΐαΐΓβ ΙαΜβδ αηηβχβδ, ηηαίΐ’β 

1. Μ β τη β 3 ιι ί β υ γ , Άνασκαφοκαί £ρευναι έν ΛεχαΙφ, ίΐχ 1965., ρ. 161. 

τταρατραττέζι-α1: (Ιβιιχ β ΓΐηίόπβιΐΓ άιι Ιχθυια βί (Ιβιιχ ά ΓβχΙΐ'ότίβιΐΓ, φιϊ 

οοπΌδροικΙβη! αυχ ρΐ’βπιίβΓβδ2. 

Ι«α ρΓβδβηοβ (1β ρΙιΐδΐβυΓδ ΙαΟΙβδ άαιΐδ Ιβδ ^αδίΐ^υβδ ραΐβοοίινόίίβιιηβδ 
οδΐ αΐίβδΐββ ροιίΓ Ια ροβηιΐθΓο ίοίδ άαηδ 3β ΙήββΓ Ροηϋίίοαϋδ; ϊΐ γ βδί οριο- 

»*·« *.+ Ι**#***: ίί'53δ15ί*γ’·ΐ|ίΒΚ;ί.2*(?ΐΐ-> 
ί«'53?ϋ1·“»1ϊ5.25ϊ*ί^ϊ ;|ί. 
ί.?ϊ5ί«ΐΓ*ΐ25ϊ55;;:.:;’:ν?.5?; 

- 
Η1Ι11 

Ρΐ^. 4. ΟογϊιιΙΙίο, 1)3δΐ1ί<ιυβ ιΐβ Ρόοίι&ίϋη. δαρροΓί 3 αηβ ί351β &υ Ν. άα ])βηΐ3. 

δΐίοη άα δορΐ αΙίαΓία3 οη αΓ^θηί ([ΐιβ Οοηδίαηίΐη 1β ΟΓαηά οίίΐ’ίΐ α Ια 5αδί- 

Ιΐ^ιιβ (1υ Ραίι-αη. Τΐιοοιίοί- ΚΙαυκοΓ α ίηΙθΓρΓβίβ οβδ αΗαηα οοιηπχβ άβδ 

1. Ρθ ίβιτηβ παρατραπέζια βδί ιηβηΐϊοηιιβ ροω Ια ρΐ’βηιίβΓΘ ίοίδ άαηδ ίβ Οιγοπ. 
Ρα$€ΚαΙ (νοΪΓ οί-άβδδοαδ, ρ. 47, η. Γ>). 

2. υηβ ίαίιΐβ Γοηάβ οοηδβΓνθβ ρΓβδ^υο βη δοη βηίίβΓ (νοΪΓ ίηίΓ3, ρ. 50, η. 3), 

3 όΐβ (1έοοην6ΐ*ί6 ρβηάηηΐ Ιβδ ίοαίΠβδ άβ οβίίβ Ρβδίϋ^αβ, ΙιοΓδ <1β 13 ροΓίβ άα ηιαΓ οπβη- 

Ιαί, αα δαά άβ Γαάδίάβ. Εΐίβ 3ρρ3Γίβη3Ϊ1 γίδΐΡΙβηιβηΐ 3 ΡβηδοπιΡΙβ βη ^αβδίΐοη. 

3. ΙΛΙοΐ' ΡοηΐΐΙ'. 34, 10 (ΓΙαοΡβδηβ I, 172, Μοηιηΐδβη 53, 20). 
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Ιεώΐβδ άβ ρΓοΐΚβββ1. Νοτιβ ανοηδ αίίαηβ & Ιαίηβάίΐάοη οιιΚυβΠβ άβ Κοηιβ. 

Αη άβΐηιΐ άπ ΙΙΙβ 3., 4 Κοηιβ, Ια Εταάίΐάοη ΙΚιη^ΐφΐβ — ίβΐΐβ φΐ’βΐΐβ & βίβ 
ΐΓαηδίτήδβ ραΓ ΙίΐρροΙγΊβ (ιπογϊ αρΓβδ 235) ·— οοιηροΓίαΐί, οηίΓβ Ιββ οί- 

Ιταηάβδ άβδ βδρβοβδ βυβίιαηβϋφίβδ, άβδ οίίταηάβδ άβ ηήβΐ, άβ ΙαΚ, άβ ϊγο- 

πια§β, ά’ΐιυίΐβ, ά’οΐΐνβδ2, βΐ ρβηΐ-βίΐ'β ηχέτηβ άβδ οίίΓαηάβδ άβ ίππίδ βί άβ 
ΠοιίΓδ3. Οβδ οίίΓαηάβδ βίαΐβηί ίαΚβδ ραΓ Ιβδ ίΐάβίβδ, & Γ&ιιΐβΐ, βη ρΓβδβηοο 

1. ΤΗ. Κ 1 & ιι δ β γ, Είβ Εοηδίαηίίηίδοΐιβη ΑΙί&τβ άβΓ ΕαίβΓαηΕαδίΙίΕα, Κόιη. 

0(ιΐ3ΐΓΐ^είΐ8θϊι.Γ. 43, 1935, ρρ. 183 βί 185, ιτιβιηβ αυίβυΓ, Εαδ ΟυβΓδοΕίίί άβΠΌ- 
ιηίδοΐιβη ΡΓαοΜΒαδίίίΕβη άβδ νϊβΓίβη ά αΙιιΊιυηάβϊΊδ, Ροδοΐι. η. ΡοΓδοΕπ 13, 1937, η° 

5, ρ. 58, 3. Α. .1 τι η £ ιη α η η, Μίδδατυπι δοΐίβιηηίη. Εϊηβ "'βηβίίδοΐιβ ΕγΕΙΕπιπ^ 

άβΓ Γοιηΐδοΐιβη Μβδδβ, II, ΥΛβη 19584, ρ. 11. 

2. ΗίρροΙ., ΤΓαάϋ. Αροδί. 5 ( — Οτάοη. ββείεε. Ιαί. ΕΧΙΧ, 25 - ΕΧΧ, 20): 

8ί ριιίε οίβιιηι ο$ετΐ, εβαυιάιυη ραηίε οΗαΐίοηβϊη εΐ οΐηί εΐ ηοη αά εεηηοηειη άίεαΐ, εεά 
είιηίΐί νίΜιιΐε £7·αΐίαε τββεταί άίεεηε: ΙΙΐ οΐεχιιη Ιιοε εΐο. (Ρ. X. Ρ ϊι η Ρ, Είάαδοαίϊβ 
βί Οοηδίίίυίϊοηβδ Αροδίοΐοπιηι, II, ΡαάβιΈοπι 1905, ρρ. 100-101, ηο 22, 6. Ό ϊ χ, 

ΤΙιβ ΤτβαΙίδβ οη ίΐιβ Αροδίοΐΐο ΤΓ&άίϋοη οί 8ί Ηίρροΐ^ίυδ ο£ Εοιτιθ, Εοηάοη 1968, 

ρ. 10, Β. Β ο ί ί β, Εα ΤΓ&άϋίοη ΑροδίοΗςυβ άβ 8αϊηί Ηϊρρο^Εβ. Εδδ&ΐ (Ιβ Γβοοη- 

δίίίυίΐοη [ = Είίυφβλνΐδδ. Ουβίΐβη υηά ΡοΓδοΙηιη^βη, 39], ΜϋηδίβΓ ΜΓββΙί. 1963, ρ. 18 

[ = ιη β ιϊι β & ιι 1 6 ιι γ, Ηΐρροίγίβ άβ Κοιηβ, 1946 (δουΓΟβδ Οίηβίίβηηβδ 11), ρρ. 

33-34]): 6 ( = ΟΓάοη. βοοίβδ. 33.1. ΕΧΧΙ, 20): είηιίΙίΙβΓ εί ριιίε εαεείί/η βί οΐίναε οφεεί, 
ί ία άίηαΐ: 8αηεΐί{ίεα Ιαε Ηοβ βίο. (Ρ η η Ε, ρ. 101, αρραπ, Ό ί χ, ρ. 10-11, Β ο 11 β, 
]. ο. ( = 34); ί5. ( = ΕΧΧΙ, 20): ίη οιηηί νεί'ο Ιεηβάίεΐίοιιβ άίεαίηη ΤίΗ %ΙθΓΐα βίε. 

( Ρ υ η Ε, ρ. 101, αρραπ, ϋ χ χ, ρ. 11, Β ο 11 β, Ι.ο. { = 35). νοΪΓ αυδδί 3 οΚαη- 

ηβδ ζ) υ α δ ί β η, ΜοηιπηβηΙα βυοίιαπδίΐοα βί ϋίτι^ίοά νβίυδίίδδΐιηει, Βοηη 1935- 

1937, ρρ. 30-31, Ιβ3.η ΜΐοΕβΙ Η^ηδδβηδ, Ε& ΙϋυΓ&'ίβ ά’ΗΐρροΙγίο. 

8βδ (Ιοβυηιβηίδ — δοη ίίίιιΓαΐΓβ — δβδ οπ^ΐηβδ βί δοη ο^Γ&βίβΓβ ( = Οπβηί&Ι. Οΐιπδί. 

Αηαΐ. 155), Κοιηβ 1959, ρρ. 115, 409 δ., 422, 424, ιηβηιβ & ιι ί 6 ιι γ, Εα ΙΐίιΐΓ^ίβ 
ά’ΗΐρροΙγίβ. Όοβιιηιβηίδ βί βίυάβδ ( = Ροηίΐίίοΐβι υηίνβΓδίί& Οβ^οΗ&ηβ), Κοιηβ 1970, 

ρ. 76. ϋ^ρΓέδ II & η δ δ β η δ , ρ. 422, οη άοίίχοιηρρβηάΓβ δοιίδ 1β τηοί εαεεηιη (.Ηίρ- 

ροΐ. 6) 3β βαίΐΐβ. Οη οίί'ΠΓηϊί 3β ηιίβΐ βί 1β Ι&ίί <1αη$ 1& ΙίίυΓ^ίβ οβΙόΕΓββ ροηΓ 3βδ ηβορϊιν- 

ίβδ (νοΐΡ Η η η δ δ β η β, ρρ. 143 δ., 423 βί 481 δ.). 
3. ΗίρροΙ., Τρηάίί, Αροδίοΐ. 31 ( = Οι*(1οη. βββίβδ. Ιηί. ΕΧΧΙ, 14-17 βί ΕΧΧνί, 

29-ΕΧΧΥΙΙ, 4): Ρηιείιιε ηαίοε ρΗηιηγη (ρήιιε]> φιαηι ίηεϊρίαηΐ εοε, οιηηεε {εεΐίηεηΐ 

ο^βΓβ ερίεεορο; (ΐιί αιιίε/η ο([εήΙ ύεηεάίεαί εΐ ηοιηίηβΐ ετιτη, (ριί οΗυ,ΙϊΙ άίεεηε.... Βεηε- 

άίειιηΙιΐΓ ψήάεηι [ηιείιιε, ίά εεΐ ιινα, {ίειιε, ιηαία ξΐ'αηία, οΐίνα, ρρηιε, ιηοΐιιιη, ε^οωηίητηη, 

ρβΓδίεν-τη., εει-αεβηηε, αηιρξάαίιιιη, άαηιαεεεηα, ηοη ρεροη, ηοη ηιείορεροη, ηοη εηειι- 

ηια'βε, ηοη εερα, ηοη αΐβιιε ηεε αΐίιιά άβ αΐίίε οΐενώηε. 8εά εί αΐίςηοΐίβηε βί βονβε ο([β- 

ηιηΐντ. Οφεαίιιΐ' ετζο νοεα εί ΙίΙίιιηι, εί αΐϊα νέτο ηοη. Ιη οηιηώηε αιιίβηι φιε ρεεείρίηη- 

Ιιιγ εαιιείο Όεο ξΓαΐίαε αξαηΐ βίε. (Ρ η η Ε, ρ. 114, ηο 23 [53] βί 24 [54], Ό ί χ, ρρ. 

54-55, Β ο ί ί β, ρ. 74, ηο 31 ( = 64 ηο 28). \7οϊγ <ηΐδδΐ Η η η δ δ β η δ, ρρ. 154- 

156, ιηβηιβ ηυίβητ, ρρ. 134-137, Ό’&ρΓβδ Ηδηδδβηδ (ρΓβΓηίβΓ, οηνΓα^β, ρ. 

491 δ.) Ι’οίΚηηάβ άβδ ίηιίίδ βί άβδ ίίβυρβ βίηίί βη βίίβί ηηβ βουίηπίΘ βηΐίυβϋβ αΓοΕ&ϊ^ηβ 

(Ι&ηδ Ρβ£ΐίδβ, ιηηίδ ϋ άοιιίβ ςυ’βΐΐβ ηίί βίβ βοηιρρΐδβ άηηδ Ι& Τρηάΐϋοη Λροδίοΐΐςιιβ 

ά’ΙΙίρροΕΑβ. Εβίίβ ιηανΓβ ά’ΐϋρροίγίβ η βίο βοιηροδββ βηίρβ 215 βί 218 [3 ο Ε η η- 
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οΐβ Γβνέςιιβ; οβίυί-οΐ τηβηΐίοηηαίΐ Ιβδ ηοιηδ άβ οβιιχ ςιιί ηρροΓΐαΐβηί. οο« 

οΙΓγ8.τκίβ8 βί βηβυίΐο *— αν&ηΐ Ι’αηΒ.ρΙιορα·—, Ιβδ Ιίβηΐδδ&Η1. ΡΙ&η,δ Είβίζ- 

ιηαηη ρβιΐδβ ο[ΐιβ οβδ οίίη&ικίβδ βί,αΐβηί αρροΓίββδ (ϋΓβοΙβιηβηί ρ&τ Ιβδ Γί- 

τίβίβδ δΐΐΓ 1& δαΐηί,β ίαΒΙβ, βοηιιηβ οΐαηδ Γαηΐίςιιϋέ, οη (ΙβροδαίΙ άβδ οίίΓ&τκΙβδ 

δΐΐΓ Γ&υΐβΐ άβ Ια άινϊηίχβ2. Οαηδ Ια ίΓαάίΐίοη βοοίβδί&δΐϊςυβ άβ Κοιηβ. Ιβ 

ΓβρρΓοοΙιβιηβηΙ άβ οβδ οίΤΓ&ηάβδ ηοη βυοϊΐ8.η8ίϊθ[υβ5 ανβο Ια δαίηίβ Εο,ΙοΙο 

βδά αίίβδίβ ρ&ρ Ιβ ΚίΒβΓ Ροηΐΐίίβαϋδ (χ\ιϊ αΕΊπΕαβ Ι’ϊηίΓοάηοίΐοη άβ οβίίβ 

οοηΐηηιβ ά Ειιίγοίιίαηηδ άβ Κοιηβ, βηνηοη ηηβ ^βηβΓαίΐοη βί άβηηβ αρι*βδ 

Ηϊρροίγίβ3. Μαΐδ ΓΕ&Βϊίηάβ φΐ’αναϊβηΐ Ιβδ Ιαϊβδ ά’&ρροΓίβΓ οβδ οίίραηάβδ 

α δΐίΡΛ'βου ρΐιΐδ ί,&ρά βηοορβ4. Αρί’βδ οβίίβ ρΓοΕίιβδβ βίβηιβηί,&ΐρβ δηρ Ια 

δαΐηί-ο ΐα51β, Ιβδ οΕχαηάβδ βίαίβηί. άβροδββδ ςαοΐςιιβ ραρί, Ίοηί ρρβδ, ΐρβδ 

ΛταΐδβιηΕΙα^Ιβιηβηΐ δηρ άβδ αιιίβίδ αηηβχβδ οη άαηδ άβδ ραηΐβΓδ5. Αη πιο- 

τηβηί άβ 1’αηαρΙιοΓα, Ιβδ άίαορβδ οΒοΐδΐδδαίβηί άαηδ οβδ οΓίΓαηάβδ Ιβδ βδρβ- 

068 βυο1ιαρΐδΐΐ(μΐ6δ, ο’βδΐ-α-άΐΓβ Ιβ ραίη βΐ Ιβ νίη, βΐ Ιβδ αρροΓίαίβηΐ ά 

ηβδ Οιι&δίβη, Ιηίίίαίίοη αιιχ ΡβΓβδ άβ ΓΕ^Ιίδβ, II, Ρηρίδ [1958], ρρ. 216-232). 

ΟοηοβΓη&ηί οβδ οίίΓαηάβδ νοΪΓ ααδδΐ: ΗίρροΙ., Οαηοη 3 (Α. Αοίιβίίδ, Είβ αΐίβ- 
δίβη ^ιι^1]βη άβδ ΟΓίβηίαΙϊδοΙιβη ΚίΓοΕβηΓβοΕΐδ, I., ϋΐβ Οαηοηβδ Ηίρρο1γίϊ[ = Τβχίβ 
η. υηίβΡδηοΕυη^βη VI], Εβίρζΐ§· 1891, ρ. 56, \4Γ. Κ ΐ β (1 β 3, Είο ΚίΓοΕβηΓββΜδςηβΙΙοη 
άβδ ΡβίΓΐδΡοΙιαΙδ Αΐβχδηάπβη, Εβΐρζϊ^ 1900, ρ. 202, V7. Τ ΐ 11 - 3. Ε β ί ρ ο 1 ά ί, 
ΕβΓ Εορίίδοΐιβ Τβχί άβΓ ΚΪΓθΕβηοΓάηιιη§’ Ηΐρροίγίδ, ΒβΗίη 1954, ρ. 29, ηο 53 

[οβη. XXIII], Κ. - Ο. 0 ο ί| α 3 η, Εβδ Οαηοηδ άΉΐρροΙ^ίβ [ = ΡαίΓοΙ. Οπβηί. 

31], ΡαΓΪδ 1966, ρ. 353 [85]). 8ιη Ιβδ οίίΓηηάβδ βη ςηβδίΐοη οί. ,Ε 0 ο ρ ρ β η δ, Εβδ 
ρπβΓβδ άβ Ι’ΟίίβΓίοίρβ βί Ιβ πίβ άβ ί’οίίΓαηάβ. Οπ^ΐηβδ βί άβνβίορρβιηβηί, ΟοηΓδ βί 
ΟοηίβΓβηοβδ άβδ 8βηιαίηβδ ΕΐίηΓ^ΐςηβδ VI, Εοαναΐη 1928, δηΓίοηί, ρρ. 189-196, 

.1 ιι η §· ιη α η η, Μΐδδατυιη δοάβηίηία, II, 2-4 βί 7 δδ., Κο5βτί Τ α ί ί, Το\ν&?ά 
ίΕβ Οη^ϊηδ οί ίΐιβ ΟΓΙβΓίοτγ ΡΓΟοβδδΐοη ϊη ίΕβ δ^το-Β^ζαηίΐηβ Εαδί, Οπβηί. ΟΙΐΓίδί. 
ΡβΓΪοά. 36, 1970, ρρ. 104-106. 

1. Ηαηεεεηε, Εα 1ϊίυΓ§;ϊβ βίο. ( — ΕΓηΐν. Ροηίίί. θΓβ§;οηαη&) 76 βί 80. νοΪΓ 
αυδδί ρ. 44, η. 1. 

2. Η. Ε ϊ β ί ζ ιη α η η, Μβδδβ υηά ΗβΓΓβηηιαΕΙ, Βοηη 1926, ρ. 182. 

3. Είδ. Ροηίί{ίε. 28, 1: Οοηεΐϊΐιιίΐ (Ειιίγοίιϊαηυδ) ιιί {πι^εε ειιρβε αΐίανε {αϋαβ εί 
ιιοαβ ύεηβάίεί (ϋιιοΐιβδηβ I, 159, Μοιηηΐδβη 38, 5). 

4. 3 η η §■ ηι α η η, ρ. 12 βί ίΕ. η. 34. νοΪΓ αυδδί: Κ 3 α υ δ ΟαηιΒβΡ, 

Είβ δβνβπυδ-νϊία αΐδ Ουβίΐβ ίϋΓ άαδ ^οίίβδάίβηδίΐίοΐιβ ΕβΒβη ΐη ΝοπΕυπι ν\>α3ΐΓβηά 
άβδ 5. «ΙΗ., Κοηι. ^υα^ίαΐδ^31Γ. 65, 1970, 118-120. ΕΓηβ Γβηιίηϊδοβηοβ άβ οβί ιΐ83£0 

αΓοΙιαϊςαβ βη Οπβηί: Βόοηΐίοε άε ΝέαροΙίε, νϊβ άβ 81. άβαη άβ ΟΙι^ρΓβ XXXII 5: 
Θεωρεί ό δονξ—άαηδ υη δοη§'β—ότι Ισταται επί Θυσίαατι/ρ/ου τινός, εις δ προσέψερον 
πολλοί προσφοράς, καί κατά μίαν ήν έτίθονν έλάμβανον άκατον άντ’ αυτής έξ αύτοϋ 
(Ρβδίυ^ίβΓβ, ρ. 382). Οί. αυδδί ΐηίΓα, ρ. 54. 

5. Υοϊγ II. ΕβοΙβίΌφ Οίοί. ΑγοΙι. ΟΕγ. βί Εϊί. III 2, 1914, οοΐ. 1720 

(δ.ν. οίδίβ) οί XIII 1, 1937, οοΐ. 447 δ. (δ.ν. ραίη). 
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Γβνβςιιβ ροιίΓ φΐ’ϋ Ιββ Εέηΐδδο οι ςα’ίΐ οοΙθΕγο 3α δαίηΐβ ΕιιοΙίδτΜβ1. 

Εη ΟοοΐάβΐϊίΙα άΐδίϊη.οίΐοη βηΐΐ’β ]ββ αιιάοΐδ αηηοχβδ βΐ Ι’αηάβΐ ρΓορΓοηιβηί 

άΐί βδί οΐαΐΐ’β νβΐ’8 Ια ίίη άυ IV® δίβοΐβ2. 

Ρΐ^. 5. Β&δίΐίςαβ άβ Ηοίζ. Ρΐαη (ά’αρΓβδ Κ. Ε^θγ). 

Εα ΐΓαάϋήοη Ιΐΐυηρφίβ φΐβ ηουδ νβηοηδ άβ (ΙβϋΓίρβ δβ ΓβίΓΟίινβ άαηδ 

(Ιο-ιιχ τηοητχτηβηΐΒ (3ο Τβηπιία, άαηδ 1β Νοήςιιβ (ΙΙΙγπβηιη οβοίάβηίαΐ): άαηδ 

1. ΗϊρροΙ., ΤΓ&άΐί. Αροδίοΐ. 4: ΠΙΐ νέτο (5 Γβνβφΐβ) οββταηΐ άίαεοιιβε οΜαίίο- 
ηβιη αιιίηιιε ίηροηβηβ ιηαηιιε ίη βατή ουαη οτηηί ρνβείηββήο άίοαί, β-αΐίαδ αξεη$ (Ρ ΐι η 
ρ 99, ϋίχ, ρ. 6, Β ο 1 ί β, ρ. 10 (= 30). Οί. <ΰ(ΐαδίβη, ΜοηαιηβηΙ*, ρ. 29. 

Υοϊγ ααδδΐ ΤΙίρροΙ., Οαηηοη 3 (ΑοΕβΠδ, ρρ. 48 βί 187, Ε ί β ά β !, ρ. 202, 

ΤΠΙ-ΕβίροΙάί 31 ηο 54 [XXIV], Ο ο ς ιι ϊ η, ρ. 355 [87]). 

1. Ορίαίε ΜΐΙενίΙ., ϋβ δοΙιίδΐΏ. ϋοηαΐΐδί. ΙΠ 12: ΏίεεϋαΧνί' ειιίιη ΐΙΙο Ιαηροη 

νβηίιΐΓο$ ΡαιιΙαιη βί ΜαοαΗιιηι, φιί ιηΐονεδδβηΐ βαβήβοίο, ιιΐ ειιηι αΐΐατία εοΙΙεηιηίΙβΓ 

αρίαΐ'βηΐιιν, ρΓΟ&πβηΙ ίΙΙί ίηιφηβιη, βίαιη ρή,ηο ίη αΐίανε ροηενεηί εΐ 8ίο εααψοίηηι 

ο({βΓεΙια· (ΡΕ 11, 1026). 

3α Ι)3.3ΐ1κ|ΐΐθ δαίηΙ,-ΡίοΓΓο α Ηοίζ,οη αΐΓοπνό άβυχ αΐΐαπα (απίβίδ αηηοχβδ). 

ίίη (3θ οϊιαηαβ οόίβ <1β Γαπΐβΐ ρΐ’ορΓβηιοηί άΐΐ, α τιηβ ββΓΐαίηβ άΐδίαηοβ άβ 
οβίυϊ-οΐ (ίΐ§. δβί 6)1.ϋαηδ1αΐ3&δΐΙίςυβ (3’ΗβΓαηιαΕθΓ^, οηρβηδβ ανοΪΓ άβοοιι- 

νβιΊ Ι θΠΊρΙαοβιπβιιΙ άβ Γυη (3βδ άβιιχ αυΐβίδ αηηβχβδ, βοηΙ,Γβ Ια βΙοίιΐΓβ (Ιιι 

Εϊ£. 6. Βαδϊΐίηυβ άβ Ηοίζ. ΕβοοηδΙι-ιαοΙΐοη άπ δα,ηοίιι&ίΓβ (ά’&ρι*6δ Ε. Ε££βι·). 

δαηβίηαΐΐ’β (ίί§. 7)2. ϋαιΐδ Γβ^ϋδβ βρίδβοραΐβ ■— οβίΐβ άβ Ια ΙΙίβ ρβποάβ*— 

άβ ΚϊγοϊιΕϊοΕ] άο Εαναηΐ, (3αηδ Ιο 'ΓγτοΙ οπβηΐαΐ, ΐ’έ§'ίοη δίΐυββ αιΐδδί αυ Ν. 

άο Ια ιϊιθγ Αάΐ'ίαϋο[ΐιβ, ιιηο 3)αδβ 1‘βοίαη^ηΐαίΐ'β βη ρίβιτβ α σίβίΓουνββ ρΐ’όδ 
άιι β<Ηβ Ν. άιι δαιιοΙααίΓβ, α Γβχίβηβιη· άο ββΐιπ-βΐ3. Οη η’βη ραδ άοηηβ 
ά’οχρϋοαίίοη ηιαΐδ οβία αυΓαΐί ρύ βίρα Γοιηρίαοοπιοπΐ ά’υηβ ίαδίο ροΐ'ία- 

ΐΐνο; οη ίοιιΐ οαδ, οο ηβ ρβιιί θΙγθ 3β δοηϋ ά’υηβ οηΐΓόβ ΙαΐβΓαΙβ άτι δαηοΐυαϊ- 

Γβ. Οαηδ Ια δαδίΐίηηο άο Εόοΐιαΐοη ·— δί 1’οη αάηιοΐ ςηβ Γοπιρίαοοηιοηί 
άβδ δηρροΗδ ΐηιρίίςαβ Γοχϊδΐβηοβ ά’ηη ποπιΕγο ό§α3 άο ίαίιΐθδ δβοοηάαΪΓβδ— 

1. Ειιάοΐί' Ε § ο· β γ, ΡΓΰΕϋΙιπδίΙϊοΕβ ΚίΓοΙιβηΙιαιιΙβη ίη δϋάΐΐοΐιβη Νογϊ- 

Ευπι, \¥ίβη 1916, ρ. 31, £ΐ^. 3:1, 32 βί 34, ίη ο. ηι β & η ί β η γ, ΤβυΓηία (1948), 

ρ. 35, ίΐ£. 6, Ε η ά ο 1 ί X ο 11, Ρη'ίΐιβδ ΟΙΐΓίδίβηΙαηι ϊη Οδίβπ'βίοΐι, \νϊβη 1954, ρρ. 

96-97, ίί§. 16, Ο ί α η Ο α γ 1 ο Μ β η ί 5, Ε& ΙΐίΐδΠίοα ρ&ΐβοοπδίίαηα ηβΐΐβ άΐοοβδί 
δβΕβηΙποηαΙί άβΐΐα ΜβίΓοροΙΐ ά’Α(ΐαϊ3βϊ&, ΟίίΙά άοΐ Υαΐίοβηο 1958, ρρ. 131-132, ίψ. 

50. Οβ άβπιϊβΓ ρτοροδβ οοηιιηβ άίιίβ ροαΓ οβ ηιοηιπηβηί Ιβδ αΙβηίουΓδ άβ 425. 

2. Ε^βτ*, Ρι-αΙιοΙιπδΙΙ. ΚϊΓβΙιβηά., ρ. 79, %. 78, Ν ο 11, ρ. 108, ίί£. 24, 

Μ ο η ΐ δ, ρρ. 168-169 βί 171-172, ίΐ£. 58 βί ρΐ. X, Κ. Ο α ηι 6 β γ, Βοηΐϋδ βο- 

ο1β8Ϊ3β βίο.., Κβ§'6Ωδ1ηπ*£ (1968), ρρ. 29-30, ίί<?. 4, Ρβίβτ Ρβίτυ - ΤΙιΠο 
Ι_ί 1 Ιι β γ ί, ΥΓ&η]β Εβι 8βνηίοα. ΡιάίΙιβΙΐΓΐδίΙΐβΙιβ ΚΪΓβΙιβηαηίΕΐ^βη αιιί άβιη Α]άονδΕί 
ΟΓαάββ, Ε]ιΛ1]&η& 1975, ρ. 62, ίΐ£. 19α (1)θ5ΐΐο§;πιρ1ιϊβ βοτηρίβΐβ δΐΐΓ ββ ιηοηυηιβηΐ, 

>1)., ρ. 70, η. 83). 

3. Ρ γ α η ζ Μ ϊ ] ί η β γ, Ειβ Αηδ^ΓαΕιιη^βη αιιί άβιη ΚίΓβ1ιΡίο)ι1 νοη Εα- 

ναηί ίίη Οδίίϊΐ'οΐ, άαΙΐΓβδίιβίίβ άβΓ οδίβ^. &ιό!ι. Ιδίϋ. ΐη λΥΐβη ΧΕ, 1953, ΒβΠ)1., ρρ. 54 

δδ., Ν ο 11, ίί^. 9, Μ β η ΐ δ, ρ. 88, ίΐ£. 21, \Υ. Α1 ζ ί η £ β γ - Ε. Ρ ο δ δ β 1, 

άαΙΐΓβδΙιβΠβ βίο. ΧΕΥΙΙ, 1964-1965, αι·α])υη£βη 1966, ρρ. 64-68, ίΐ£. 36. 
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οη αηχαίΐ άαηδ υη ηχβηχβ ηχοηηηχβηΐ, βη Αβίχαϊβ (βη 11 Ιγχίο ηηχ ογί βηΐαΐ) ηηβ 
άίδροδίΐίοη φιϊ, άαηδ 1β Νοήφΐβ, βδΐ Γβραι*ΐίβ άαηδ άβηχ όάΐΓίββδ, 8ΐ οη 
ρουΐ νΓαίηχβηΐ δυρροδβχ ({ηβ άβ ΐβΐΐβδ Ιαίχΐβδ δβ ΐχουναίβηΐ δυχ Γηη οη 
8πγ Ιβδ άβηχ βόίβδ άυ δαηοΐηαίχβ. ϋαηδ Ια 1χειδΐΊΐο[χιβ Βαίηΐ-Ρίβχχβ άβ Ηοΐζ 
(ίί§. 5 βΐ 6), οη Ιβδ αηΐβίδ αηηβχβδ δοηΐ βη Παΐδοη ρΐηδ οη ιηοίιΐδ οΐΐρβοίο 
ανβο Γαηΐβΐ ρχίηοϊραί, ίΐ δβηχΙχΙβΓαϊΐ φχ’οη ΓβΐΓουνβ 1β χΐΐβ ρπΐ βοηδίδΐαίΐ 
α άβροδβχ ίβδ οίίχαηάβδ άΪΓβοΐβπχβηΐ δυχ Γαυΐβΐ, ρηίδ & Ιβδ ηαβΐΐχβ δυχ Ιβδ 

Ρίβ. 7. Βαδΐΐΐςυβ άβ ΗβιηπΐίώβΓ£. Ρίαη (ά’αρΓβδ II. Ε^βι*). 

αηΐβίδ αηηβχβδ, δυϊναηΐ Ια Γβ§1β βη νί§υβιΐΓ άαηδ Ι’β^ΐίδβ άβ Κοηχβ. ϋ’βδΐ- 

4-άίχβ φΐ’ίοΐ Ιβδ αηΐβίδ αηηβχβδ ηβ ραΓαίδδβηΐραβ βηοοΓβ ββΓνίΓ άβ ρΓοΐίχβδβ. 

Ο’βδί 4 ρβη ρρθδ ββΐΐβ ίοηβΐίοη 1ίΐυι*£Ϊ<{ηθ ({ηβ ηοηδ άοηηβΓοηδ αυχ δβρΐ 
«αΐΐαχία» βη αι*£βηί άβ Ια βα,δίΐίφΐβ άη Ραΐχαη. ϋαηδ Ιβδ ϊιαδίΐίφίβδ οη 
Ιβδ αηΐβίδ αηηβχβδ 4 Γβχΐόχίβηχ άβ Ια βΐόΐηχβ άη Ιχβπια ηβ δοηΐ φΐ’ίηάίχβ- 

οΐβηιβηΐ ϋβδ 4 ΓαηΐβΙ ρπηβίραί, ϋδ ΐΓαάηίχαίβηΐ Ια χβ§1β 1ΐίηΓ§ίςιιβ δηίναηΐ 
Ιαηηβΐΐβ Ιβ ρβηρίβ ηβ άβναίΐ ρΐηδ άβροδβχ δβδ οίίΓ&ηάβδ άΪΓββΐβιηβηΐ δυΓ 
Ια δαίηΐβ ΐαίιΐβ — ΓαηΐβΙ ρΓΐηοΐραΙ — 4 ΓΐηΐβχίβυΓ άη Ιχβηχα, πχ&ίδ Ιβδ Ιαίδ- 

&βγ 4 ΓβχΐβχίβυΓ, δηΓ άβδ βΓβάβηββδ <{ηί οηΐ ιηαηίίβδΐβιηβηΐ Ιβ δβιχδ ςηβ 
ρΓΐΐ βηδηΐΐβ Ια ρχοΐΒβδβ άαηδ Ια 1ίίηΓ§ίβ Ργζαηΐΐηβ. Οβΐΐβ άβΓηίβχβ άίδ- 
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ροδίΐίοη δβ Γβχαίΐ άοηβ Γβοϊιο (Γηηβ χβ§1β 1ίΐιΐΓ§κ[ΐιβ ρΐιΐδ όνοίηββ1. Ρ’οχ- 

άοηηαηββ, δβίοη Ια^ηβΐΐβ Ιβδ οίΪΓαηάβδ ίαίΐβδ 4 Γβνβφΐβ δοηΐ Γβ$υβ8 ραχ 

ηη ρρβΐιΓβ άβναηΐ Ιβ βίχαηββΐ ({αί Ιβδ Ιηί αρροχΐβ αρραΓβηχιηβηί άβιτίβχβ 

ΓαηΐβΙ, ρχβδηηχο ηηβ οΐοΐυϊβ άη Ιχβιτια ροηΓνηβ άβ ηάβαυχ. Κβ ρΓβΐχβ 

χβοίΐαϊΐ 4 οβ ρτοροδ άβδ ρηβΓβδ, ΐαηάίδ ({ηβ ββΐηί ςριί αναίΐ ίαίΐ Ιβδ οΓίταηάβδ 

όΐαίΐ ο1χΙί§·β άβ χβδΐβΓ αη άβΚοΓδ άη δαηοΐηαίχβ («βχϋ'ο νβΐιιτη αάβίαηΐε 
βο φαί ίΙΙα αίΐιιΐΐΐ»)2. Ρα άβί'βηδβ Γαίΐβ αηχ Ιαϊβδ ά’βηΐχβχ άαηδ Ιβ δαηβίυαΐχβ 

βχΐδίβ άοηβ άβία. 

ίι’οΓάοηηαηββ Γβηβοηΐΐ’ββ άαηδ Ια Βαδίϋ^ηβ άβ Εββΐιαϊοη, ηη αηΐβΐ 
ρΓορΓβηχβηΙ άϋ βί ςηαΐΓβ αηίβίδ αηηβχβδ ■—· δΐ Γίιιΐβρρβΐαίίοη ςηβ ηοηδ 
ανοηδ ίαΐίβ άβδ ΐι*οηναίΙ3βδ αχβΐιβοΐο^ίηυβδ βδί {υδί,β *— βδΐ ιηβηΐίοηηββ 
αηδδί ροηΓ· δΐβ-8ορ1ιΐβ άβ Οοηδΐαηΐίηορίβ3. 13 βδΐ νταί ({ηβ Γΐηίοηχχαΐίοη 
ροηΓ 3β πχοΙχίϋβΓ άβ ββ ηχοηηηχβηΐ ρΓονϊβηΐ ά’ηηβ δοηΓΟβ ροδΐβπβηΐ'β, ςυϊ 
ββρβηάαηΐ ηβ ηχαικμιβ ραδ άβ χ-αίοηβ 1ιίδΐοΓί({ηβ ραχοβ ςηβ Ια ρΓβδβηββ άβ 
ρΐηδΐβηχδ αηΐβίδ αηηβχβδ άαηδ Ιβδ β^ΐίββδ βδΐ αΐΐβδΐββ άβρυΐδ Ιβ IV6 δΐβ- 

οΐβ4. Οβδ αηΐβίδ αηηβχβδ άο δΐβ δορίιίβ δοηΐ βνΐάβηιπχβηΐ Ιβδ παρατραπέζια 
ιηβηΐίοηηβδ άαηδ Ια Οΐχχοηΐςηβ ραδβαΐβ άβ 624δ. Ιΐδ δοηΐ αηδδί ηχβηΐίοηηβδ 
βοηχηχβ άντιμίσια δβ ΐχουναηΐ αηδδί }χίβη 4 ΓίηΐβπβηΓ6 ςυ’α Γβχΐβχίβηχ 

1. Ε’βνοΐυΐίοη άιι Γΐίβ, οοηοβΓη&ηί Ιβδ αηΐβίδ αηηβχβδ βΐ Γαηΐβΐ ρπηβίραί, 

δυϋ Ιβ βηΐΐβ βίΐΓβϋβη. Οη ροιηΓαΐΙ ΐτουνβΓ ηη ααιβηα^βπιβηί αηαίο^ηβ άαηδ Ιβ βηΐΐβ 

ραϊβη, άαηδ Ιβ βαδ οίι ηηβ Ιαάΐβ — αυίβΐ —- δϊΐηββ άβν&ηΐ Ια δίαΐηβ άβ Ια άϊνίηϊίβ βίαϋ 

αβοοιηρα^ηβο ά’ιιη άβάκιον (ρΐαίοαυ, 1)αδδίη): ή παρακείμενη τώ θεώ τράπεζα ... καί 

προ αυτής άβάκιον μαρμάρινου προς την χοήσιν των θνσιαζόντων (Ο. Βϊίίβη- 

Ι)βΓ§6Γ, 8γ11θ£θ ΙηδβηρΙίοηηηι ΟχαβοαΓυηι2, II, Ββίρζί^ 1900, ρ. 283, η° 583 ν. 

9Ί3 [= 3ΙΙΓ, Ββΐρζί^ 1920, ρρ. 127-128, η« 996]. ΟΓ. Ρ. Κ ο η δ δ β 1, Ββδ βηΐΐβδ 

β87ρΙίβηδ ά ΒβΙοδ, Ραχίδ - Ναηογ 1915-1916, ρ. 164). 

2. ΗίρροΙμίβ, Οαηοη 186-193 άαηδ Ηαηδδβηδ, Ρα Ιίΐυι^ίβ βίο.'(= Ροη- 

ΙίΓ. ΙΙηΐν. Οχβ^οχίαηα), ρ. 145. 

3. Α ηοιηρηβ. Διήγησή ττερί της οικοδομής βίο. 16-17: Το δέ άγιον θυσιαστήριον 

(δβ. Ια βΙόΙιΐΓβ άη δαπβΙηαίΧβ) έξ αργύρου λαμπρόν... τράπεζας δέ άργυρός τέσσαρας τώ 

αγιω θυσιαστηρίφ έστησεν έπ'ι τους κίονας και αύτούς κατεχρύσωσε; 1’αηΐβΐ βίαϋ βη 

ίοιιίβ [χυτή πάμμιγος): Τ 1ι. Ρ χ β §; β γ, 8βΓΪρ1οχβδ ΟΓί^ϊηιιηι βοηδίαηίίηοροΐϋαηαηιηι, 
1, Ρβίρζί^ 1901, ρρ. 94-95. 

4. νοϋ δηρχα, ρ. 41, η. 3. 

5. Οιγοπ. Ραεοΐι. 390: 3Επϊ Σέργιον πατριάρχον Κωνσταντινούπολης έπενοήθη 

ψαλΣεσθαι μετά το μεταλαβεϊν πάντας των άγιων μυστηρίων, εν τώ μέλΛειν τούς κληρι¬ 

κούς έπ'ι τό σκευοφυλάκων άποκαθιστάν τά ....ιερά σκεύη, μετά των έκ τών παρατραπεζίων 

και την διάδοσιν άποτεθήναι πάντα εις την άγίαν τράπεζαν ψαλ.θήναι βίβ. (ΟΐηάΟΓί 1, ρ. 714). 

6. Ί>ρίβοη άβ 8ίβ δορίιίβ (Οοά. ΡαΙιη. 266 [ΙΧ-Χβ δ.]. ϋΓβδάβ 104Α βί 

Ραχ. Οχ. 1590): Ιστέον άτι... ό πατριάρχης εισέρχεται διά τής πλαγίας εις τό θυσια¬ 

στήριον και Ου μια τήν άγίαν τράπεζαν, τά άντιμίσια, τό κνκλ,ίον και άποδιδονς εις την 

άγίαν τράπεζαν τό θυμιστόν σφραγίζει (ά η α η Μαΐβοδ, Ρβ Ιγρϊβοη άβ Ια Οχαηάβ 

%1ίδβ I (Οηβηίαΐία Οΐιπδΐΐαηα Αηαΐββία 165), Ηοιηβ 1962, ρ. 134 βί II {Οπβηί. 

ΟΙΐΓίδί. Αη&Ι. 166), Κοηχβ 1963, ρ. 206). 
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(Ια βαηοίιιαίΓΘ, οοιηιηβ οη ρβυΐ 1β άθάιιΐρβ <1β Ια 6βδθήρίϊοη 6ιι οβΓβηιοηΐαί 
(Ιβ Ια οοπυηυηΐοη 6β Ι’βιηρβΓβυΓ, ηιπ ιη6ίφιβ ςη’υη αηΐϊηαϊδδίοη Ιιιί βίαΐί 
ΐΌδβΓνβ1. ϋαηδ ά’ααΐρβδ οαδ υη αηίίηιϊδδίοη κβιηβίβ-ΐ-ϊΐ — υηβ ΊαΒΙβ 
Γίχβ οιι ροΓίαΐϊνβ ■— ρΐ'βηα,ϋ ρΐαββ 6αηδ Ια δοΐβα 6β δίβ δορίιϊβ2. II βδί 
Ιυβη βηίβηάυ φΐβ Ιοβ αηίΐιηίδδΐα άββΐίηββ αιι ρβυρίβ, ρβηάαηί 1β8 οίίΐ- 

068 ΙιαΙηΙυβΙδ. αυι*αϊβηί οιι ΙβιΐΓ ρΐαοβ 6βναηί Ιβ δαηοΙηαΐΓβ ο’ββί-α-άΐΓβ αιι 
ιΙοΙιοΓδ 6β Ια δοΐβα. ϋαηδ Ια ιηίηίαίυΓβ ΥαΙ. Ογ. 1693 ρ. 324 (16 ϊαηνίβΓ) 

Γορί'όδοΐΐΐαηΐ. ΓΙηίβηβηΐ' <1β Γθ§1ίδο δί Ρϊθγγθ, φπ δβ ίΐ'ουναίί «ρΓβδ 6β Ια 
δίο δορίιίβ», οη νοϋ υηβ ΐα61β βη 6οίδ α φΐαίΐ'β ρϊβ6δ, δϊΐυββ α ^αυβίιβ 6β 
1’οηΐΓββ 6ιι δαηοίααΐΓβ, δβΓναηΐ α βχροββρ ροιη Ι’&άαΓβίάοη Ια οΐααίηβ 6ο 8ί 
ΡΐθΓΓο3 φΐί δΐιΐί ρι*ο6α61βπιβη1»; Ια Ίΐ’α6ίίίοη 6β οοδ αυίβίδ αηηοχβδ. Λ υηβ 
όροφίβ ΐαΜίνβ αιι αυίβΐ αηηβχο βδί πιβηϋοηηβ αίΠοτίΓδ, αρρυγβ α Ια 
οΙόΙαίΓβ 6ιι δαιιοΐααίΓβ4; ϋ θδΐ ί6οηΙΐίίό αυδδί ανοο Ια ίαΐχΐβ 6β ρΓΟίΙιβδίδ 
(Ιβδ βοΊΐδβδ ΙχγζαηΊϊηβδ, δίίυόβ, οη 1β δαΐί, α §;αιιο1ιβ 6ο Γαιιί-βΐ5. Μαΐδ 

1. Οοηείαηί. ΡοΓρΗψΌξ., ϋθ οβπιηοη. I 9: Απέρχεται (δο. ΓβηιρβΓβιΐΓ) καί 
ΐσταται έμπροσθεν τον θυσιαστηρίου έν τω βασιλικοί άντιμινσίφ και ενξάμενος έκεΐσε 
ανέρχεται (δθ. &π δαηοίΐΐαΪΓβ) καί κοινωνεϊ έκ των τον πατριάοχου χειοών (Κβϊδίίβ 1, ρρ. 
6(5-67); I 49: καί εισέρχεται (δο. Ιβ ρηΜοίβη) εις την σολέαν, ένθα ΐσταται το άντιμίσιον. 

υ δέ πατριάρχης εξέρχεται από τον θυσιαστηρίου και λαμβάνει τον κωδικελλον...καί ζιθησιν 
αυτόν έν τώ άντιμισίω, ο δέ πατριάρχης εισέρχεται έν τώ θυσιαστήριο) και απέρχεται ό 
πατριάρχης έν τω άντιμισίω ένθα καί τοϊς δέσποταις ταϊς έορταϊς μεταδίδωϋι καί μεταδί¬ 

δομαι τω πατρικίφ· μετά δέ την μετάληψιν απέρχεται ό πατριάρχης (ΐία- 254), ϋ αρΓθδ 
Ειι§. Ληΐοπίαάΐδ, ’Έκφρασίς της * Αγίας Σοφίας, Αίϊιβηβδ 1908, ρρ. 90-91, Οβί αη- 

ίίιηίδδίοη δβ ίΓοιιναίί άεν&ηΐ ΓβηίΓββ 8. <Ια δ&ηϋΙυ&ΐΓθ. 
2. Μ β ΓΠ β 8. υ ί θ α Γ, I 47: Καί εισέρχονται εις τον ναόν, εις την σολέαν, ένθα 

Ϊσταται τό άντ ιμίσιον (ΐϊ>., ρρ. 240-241); I 49 (νοΐρ Ιο ίβχίβ οΐίό άηηδ 3α ηοίβ 1), 

I 50: καί εισέρχονται έν τω ναώ εις τά άγια θνρία, ένθα πρόκειται τό αντιμίσιον και 
εκβαίνει ό πατριάρχης άπό τοϋ θυσιαστηρίου (ΐί)., ρ. 260). 

3. ν&ί. Ογ. 1693, ρ. 324: II Μβηοΐο^ίο άί Βαδΐϋο II (Οοάΐοβδ β Υαϋοαηΐδ δβίβοϋ 
VIII), ΤιΐΓΪη 1907, ρ. 88, ρΐ. 324, Οί. Α. Η β ΐ δ θ η 1> 6 γ $, ΟταίΐΘδΙίϊΓοΙιβ υηά Λροκίβΐ- 

ΙίϊΓοΙιβ, II, Εβίρζί§ 1908, ρ. 134, ίί£. 2, VI. Κ. Β β ί Ιι α 1) Υ - Η α γ ο 1 6 8 \ν α ί η* 

8 ο η, Τ1ΐ6 ΟΙπιγοΙι οί 8&ηοία δορίιΐα Οοηδί&ηϋηορίβ , Εοηάοη - Νβιν ΥοΛ 1894, ρ. 

69, ίΐ£. 8 (οβδ άβΓηΐβΓδ ΟΓΟίθηί ςιι’ίΐδ δ’&^ΐί ά’ιιηβ ΓθρΓόδβηίαϋοη άβ ΡΐηΙβπβτΐΓ 8ίβ 

δορίιΐο). 
4. Οθ(3. δΐηαϊί. Ογ. 973 <3β Γ&η 1153: "ΐσταται ό Ιερευς έσωθει· τοϋ θυσιαστηρίου, 

οί δέ άρμοζόμενοι προ των Ουρών, καί λαμβάνει ο ιερευς τά δακτυλίδια... καί τίθησιν αυτά 
έν τη των κάγκελων τραπέζη, στέκει δέ καί τό ποτήριον τής άγιας κοινωνίας έν τή τραπέζι] 

IΑ ί. Β ιη ίί γ ΐ β ν δ 3ί ΐ ί, Ορίδ&ηίβ ΙίίυΓ^ίοβδΜοΙι πιΐίορίδθΐ, II, Ευχολόγια, Κϊβν 1901, 

ρ. 96. Οί. Ρ. Τ γ β ηΐ ρ ό 1 α δ , Ή ακολουθία των μνήστρων καί του γάμου, Θεολογία 

ΙΗ', 1940, ρρ. 126-127, αρρ&Γ. οπί. Σ 6). 
5. Οοά. 8ίη3ΐί. Ογ. 966 άα XIII6 δίβοΐβ: Προσέρχονται οί μέλλοντες στεφανω- 

Οήναι τω ίερεΐ καί ΐστησιν αντονς ό ιερευς έμπροσθεν τον αγίου βήματος· καί φέρονσι 
τώ ίερεΐ τά στεφάνια καί τό κοινόν ποτήριον.... καί ΐστησιν αυτά έν τή αγιρ. (δίο) τραπέζη 
έξ άριστερών τοϋ άγιον θυσιαστηρίου (Ό ιπΐίΓίθνδΙεΐΙ, ρ. 214. 0ί. ΊΓβπιρβΙθ.8, 

ρ. 140, αρρ&Γ. οπί. Σ9). 

ίαιι6ΐδ ({ΐιο Ιβδ ηιοίδ «ραοαίΓαροζίοη» βί «αηΐίιηίδδίοη» (αηΐίιηίϊΐδίοϊΐ) δοηί 

δγηοηγηΐ6δ, Ιβ 6βπιίβΓ α Γίηϊ ρατ· ανοϊΐ’ Ιβ δβηδ 6’αηβ βίοίίβ ΙϋτίΓ^ίςυβ ^ηϊ 

δ’βίβηά 8ΐΐΓ Γαυίβΐ οοιηηιβ ηηβ ηαρρβ ροιίΓ Ια οβΙβ^Γαΐοη 6β Ια ηιβδδ61Χ,Θχί- 

δί-βηββ, ραΐ' αίΙΙβαΓδ ΐι*βδ ταΓβ 6βδ αηίΐηιΐηδΐοηδ 6β Εοΐδ, βοηιιηβ οβίυϊ (}ΐιΐ 

βδί βοιίδβη^β 6αηδ Ιβ ηιοηαδΙβΓβ 6β Κγΐίΐεοδ α ΟιχρΓβ (0.60 χ 0.43 ιη 6α- 

ΐαηί 6β 1653}2 ίβιτιοί^ηβ 6β Ροπφηβ Ιοίηΐαίηβ 6β ΓαηΊίηιΐπδίοη, βοηιπχβ 
Ια1)1β; 6’αηίΓβ ραΓΐ Γϊ6βη1ϊίϊοαί,ίοη ίοηβΐίοηβΐΐβ 6β Ια ΐα63β αηηβχβ 6βδδβΓ- 

ναηί Γοίίΐοβ 6βδ ηοββδ αΛτββ Ια ΐαΒΙβ 6β Ια ρΓοίΚβδίδ ροδίβηβιΐΓβ3, ΓοηηιΗ 

ηη ίη6ΐββ 6β ββ ςυ’βί,αΐί. ββΐΐβ ία61β α δβδ ΟΓΪ^ΐηβδ: ιιηβ ίαΒΙβ ίιηηιοΐιΐΐβ ου 

ροΓίαίίνβ αηηβχβ α ΓαυίβΙ. Τα61β ροΗαΙπ^β, ββ ραΓ·αΊ.Γαρβζίοη οιι αηΡΐ- 

ηιΐδδΐοη ρουναϊΐ 6οηο δβ ίΓαηδροΓίβΓ βί 8βι*νίΓ 6’αυίβΙ 6αη.δ 6βδ βαδ βχοβ- 

ρίΐοηβίδ4. 

Νουδ ίβηηΐηοηδ ββί εχαπιβη 6βδ ίβχΐβδ βοηββπιαηί Ια ρΓοΐίιβδΐβ βη 

δί^ηαΐαηί Γβιηρίοί 6υ υιοί «ραΓα6ΐδ1<οδ)> (παράδισκος)5 δβ ΐ’αρροΗαηί ά 

1. 8ψηέοιι ΊΊιβεεαΙοη., Όβ δ&ΟΓΟ ίβπιρίο 143: Ό βασιλεύς δέ ένδον τοϋ βήματος 
κυινωνεί κατ αυτόν καί μόνον τον καιρόν τής κρίσεως καί άναγορεύσεως· πλιήν.... ούκ έν τή 
άγια τραπέζη, άλλΛ τιθεμένου έκ πλαγίου άντιμινσίον έν τραπεζακίφ τινί (ΡΟ 155, 352). 

8υ? Γαηίίιηίηδίοη οοιηιηβ υηβ βίοίίβ ΙϋυΓ^ΐίΐιιβ 8. Ρβίτίάβδ, Οΐοί. ΑγοΙιθοΙ. 
ΟΙΐΓβί. Είί. I 2, 1907, οοΐ. 2319-2326 (δ. ν. αηΐίτηβηείοη), νβηβίΐα Οοίίαδ, 

Οοηίηΐιυίϊοη α Γέίαάβ άβ (ΐαβίςυβδ ίϊδδΐΐδ ΙϋιΐΓ£ΐθ|ΐιβ3, Αίίί V Οοη^Γ. ΙηίβΓη. <1ί 8ίη<1ΐ 
Βιζαηίίηί (1936), II (= δίυάί Βίζαηϋηί β ΝβοβΙΙβηΐοί VI), Κοττιβ 1940, ρρ. 97-98. 

2. Ο Ιι Γ. Ρ Ά η ί β 1 ί (1 ί δ, Ξύλινον άντιμήνσιον, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 
I, 1924, ρρ. 241-245. 

3. Υοϊγ διιρΓα ρ. 48, η. 5. 

4. ΤΙέορϊι., ΟΙίΓοηο^Γ. α.Μ. 6268 (= 776) Έξελθών ό βασιλεύς συν τω πα- 

τοιάρχη έν τω ιπποδρόμιο καί εϊ'εχθεϊτος άντιμινσίου, παντός τοϋ λ,αοϋ όρώντος, έποίησεν 
τψ εύχήν ό πατριάρχης καί έστεψεν ό βασιλεύς (Βοηη, ρ. 697); Εηΐοηιίοη άβ δ'Ι Μανοίβη 
II 11: ’Εν μιφ οϋν των ήμερων άναστάς υντος ό οσιος ποιμήν Θεοδόσιος (βνβμΐιβ άβ 
δγραΐυίδβ) καί... επηξεν την μυστικήν τράπεζαν, ήτις καλείται άντιμίνσιον κατ οψιν αυτόν 
τοϋ σπηλαίου καί έποίει λειτουργίαν (ΑΑ88 14 ]ΐΐίη Π, 793). Οί. Ρβίηάβδ, οοΐ. 2320. 

5. ΟνόξοΪΓβ ΛδοιιΙρϊιαπιΐ’β Βαν-Ηέθηιιχ, Νοηιοοαηοη ΥΙΙ 7: Ώίαοοιιϊεεαβ ... 

ροΐεείαε αιιίεηι εοΐιιηι ... αθεβηΐβ ρνεέμίενο, αιιΐ άίαοοηο, ααηρϊαΐ ιηρείβεία εχ ραναάίεοο, 
νβηιηι ιιοη εχ αΐΐανί, βί άβί εοΓοΗθιιε ειιίε, αε ριιβνίε ρατνιιΐίε (Α I. Α 8 5 β ιη 9. η ΐ, 
Εοοίβδίαβ Ααίίοοίιβη&β δγΓΟΓυηι Νοηιοοααοη, ά&ηκ Α. Μ α ί, δοπρίοπυη νβίβππη 
ηονα οοΐΐβοίίο, X, Κοιηβ 1838, ρρ. 51-52). Ροιιγ ιιηβ βίΥπιοΙο^ΐβ άυ ηιοί άντ ιμίσιον/ 

άντιμίνσιον / άντιμήνσιον, οη ροιίΗαίί ΙΪΓβΓ ηη αΓ§Ίΐιηβηί ηοη άιι άντί -|- ηιβη$3. ιηηϊδ 
άυ αντί + μίσσος / μίνσος, Ιβ άβϊ-ηΐβΓ πιοί δΐ^ηΐίΐηηί ρΓβοΐδβιηβηί Ιβ ρΐηίβαυ: Οοιι- 
είαπί. ΡΟΓρίι.ην., ϋβ οβππί. II 14: Εισελθόντες δέ οί φίλ.οι καθέζονται έν τή τίμια χρυσή 
τραπέζη τον βασιλ.έως, ώσαντως καί έν τοϊς παρατραπεζίοις, ωσαύτως καί έν τοϊς των 
κλητορίων εισοδοεξόδοις, μίνσων τε καί λωιπών χρεών. Έν δέ τή εΐσόδοο τοϋ ενός έκαστον 
μίνσον έν τή τραπέζη άξιοι ό βασιλεύς τον πατριάρχην προς τό εύλογήσασ ό δέ πατριάρχης 
προτρέπεται κατά μίνσον ένί έκάστφ μητροπολίτη (Κβΐδίίβ, ρρ. 95-96). 

ΕΕΒΣ, ΜΔ' 
17-11-1980 

4 
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Γααΐβΐ αηηβχβ βΐιβζ Ιθβ δγιάβηδ βΐ <^ιιί? 4 ιηα βοηηαίδδαηοβ η’α ραδ βΐβ βίΐβ 

αΐΠβΙΙΓδ. 

Μδίδ οθ <ραβ Ιβδ ΐβχΐβδ ηοηδ αρρΓβηηβηΐ 8ιιγ Ιθβ απΐβίδ αηηβχβδ βδΐ 

αΐΐβδΐβ άαηδ ιιηβ ϊαοίηάΓβ πιβευρβ ραβ Ιβδ ηιοηηηιβηΐδ βΐαηΐ άοηηβ ςυβ 

οβ πιοΒΐΙΐβΓ βΐαίΐ ιηοϊάΐβ ρΐηΐόΐ φΐβ ίΐχβ. Ο’βδΐ α οβδ αηΐβίδ ατίηβχβδ φΐ’ϊΐ 

ίαηΐ αΐΐπβιιβΓ Ιβδ ίτα^ιηβηΐδ (Ιβδ ιηϊηοβδ ρΐαΐδ άβ ιηαι*>Γβ, 4 ΒοΓά γοϊκ! 

δΐη-ΐοηΐ, ΐΓοηνβδ δοιινβηΐ ρβηάαηΐ Ιβδ ίοηίΐΐβδ (Ιβδ β^ΐΐδβδ ραΙβοβΙΐΓβΐίβηηβδ 

(ρίβββδ, (^πί ηβ ρβιινβηΐ ρΐ’ονβηΐΓ (1β Γαηίβΐ). ϋβ ΐβ3δ ίΓαφηβηίδ οηΐ βΐβ 

(ΙόβοπνβΓΐδ ρ.β. 4 Τ1ιθ1>68 ΡάΐΜοΐΐάβδ — αηίουΓά’Ιιιιίΐ Νέα ΑηβΗΐαΙοδ—1 2 3 4 5\ 

4 Οοπηΐΐιβ2 * βΐ αΐΙΙβυΓδ. Βογβ άβδ ίουΐΐΐβδ άβ Ια Βαδίΐίςηβ άβ Ββοΐιαιοϊΐ οη α 

ΐΓΟίινβ ιιηβ ΐαϊ)1β Γοηάβ αη ί^οτοί Γβνβΐη δβιηΐάβ-ΐ-ϊΐ (1β ιηβΐαΐ (φΐΐ άβναϊΐ 

αηδδί δ&ηδ άοαΐβ βη βοτιντίΓ ίηΐβ£Γα1βιηβηΐ ΓβηνβΓβ)8 ςπί άοίΐ ανοπ· αρ^ 

ραΓΐβηη 4 Γπη άβ οβδ ςααΐΐ’β απΐβίδ αηηβχβδ άοηΐ ηοηδ ανοηε ρατίβ. Ο’βδΐ 

14 υηβ βχβορίϊοη 4 Ια Ρβ§1β φΐβ ηοηδ ανοηδ αάηιΐδβ: 4 δανοίΐ' ςιιβ Ιβδ ρΐαΐδ 

άβ ΐαΜβδ βη τηαιάηβ αηχ Βοβάδ οουΓββδ οη δβυΐρΐόδ, βΐ ρΓΐηβίραΙβιηβηΐ 

Ιβδ Γοηάδ αρραΓΐβηαίβηΐ βη §βαηάβ ραΐ’ΐΐβ αιιχ αηΐβίδ αηηβχβδ ηαοΐ^ίΐβδ4. 

Οαηδ Ια βαδϋίφΐβ Β άβ Νΐΐίοροϋδ Ιβδ ΐΓαββδ ά’ηηβ οοΐοηηβ βΐ ά’υη δυρροβΐ 

ρββΐαη§η1αΪΓβ 8ιιγ 1β ρανβιηβηΐ, άβΓΓίβΓβ Ιβδ Βαηοδ άη οΙβΓυδ, άβ ρατΐ βΐ 

(Ι’αυΐΓβ άιι δυηβΐααΪΓβ βηΐΐ'β Ιβδ βηΐΓββοΙοηηβιηβηΐδ (νβΓδ Ιβδ αίΐβδ άη 

ΐραηδβρί) (ίί§. 8)5 δοηΐ Ι’ΐηάίββ ρΐ’ο&αβίβ άβ Ια ρρβδβηοβ άβ άβηχ 

ΐαΐ)1βδ 4 ββδ βηάΓοΐΐδ6. Ιΐβ Γ&ρρβΠβηΐ 1’οΓάοηηαηββ αηαϊοφίβ άβ ?β§1ίδβ 

4 ΙίβπιιηαΡβι^ (ίί§. 7). Οη α οοηδΐαΐβ Ια ρΓβδβηοβ ά’υη ιηοΙΰΙΐβΓ 

1. Ο. Α. 8ο ΐ ΐ Γ ΐ Ο II, Αί χρίστιανικαί Θήβαι της Θεσσαλίας, Άρχαιολ. Έφημ. 

1 929, ρρ. 101 βΐ 102, ίΐ£. 135 βΐ 137. 

2. Ό. I. Ρ α 11 & 8, Άνασκαφή της βασιλικής του Κρανείου έν ΚορίνΟω, Πρακτ. 

Άρχαιολ. Έταιρ. 1976, ρ. 187, ίίβ. 613 βΐ ρΐ. 126&, Η). 1977, ρ. 171, π. 8. 

3. Μ β ΙΏ 6 & υ ΐ θ ΐι Γ, Άνασκαφή τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Λε- 

χαίου, ϊΐ». 1958, ρ. 131, ρΐ. 106α. 

4. Ε γ η 8 ί Κ ΐ ΐ ζ ί η & β γ, Α ηιαιάάθ Γβΐϊβί οί' ίΐιβ Τΐιβοάοδίαη ροηοά, ΙλυπιΡ. 

Οαΐίδ Ραρ. 14, 1960, ρρ. 29-30, Οΐΐο Ν υ δ 8 ΐ> & η πι. Ζάπι ΡΓοΜβιη άβΓ πιηάβη 
υηά δί^Γηαΐοηηΐ^βη ΑΙίαΓ-ΡΙ&ΐΐβηι, ,Ι&ΙιγΙ). ί. Απί. ιι. ΟΗρίδΐ. 4,1961, ρρ. 31 βΐ 35, Ο. 

1)6 Α η £ β Π 8 (Γ Ο 8 8 α ΐ, Μο1)ί1ί14 β ίοηζΐοηΐ άβΐΐβ πιβηδβ ραΙβοοΓΪδίί&ηβ & 

<«]£τη&» — 1,3. βΟΓηιηιιηίοηβ άβί Ιβίβϊ, Αΐΐϊ <1β1 III Οοη§τ. Νάζίοη.·άι ΑγοΙιθο]. ΟΓΐδΐία- 

ηα, Τηβδίβ 1974, ρρ. 38 βΐ 42 δ. 
5. Ο. Α. 8 ο ΐ ϊ γ ΐ ο η - Α. Κ. Ο γ 1 & η ά ο 8, ΆνασκαφαΙ Νικοπόλεως, Γίρακτ. 

Άρχαιολ. Έταιρ. 1930, ρ. 79, ίΐ§. 1, Ο. Α. 8 0 ϋ Γ ί Ο υ, Ή πρόθεσις και το διακονικόν 

έν τή άρχαία εκκλησία, Θεολογία 18, 1940, ρ. 93, ίί§;. 6, ϋ. I. ΡαΠαδ ΚβαΠβχ. 7.. 

1)γζ. Κυηδΐ II, 1971, ρρ 215 δδ., ίί§. 3 (δ.ν. Ερΐνοβ). 

6. ΙΑηίβΐ’ρΓβΐαΐϊοη. (Ιβ ββδ δΐπιβΐυΓβδ βοπιπιβ δυρροΓΐδ άβ ίαΐιΐβδ δβπιΐοΐβ ρΐιΐδ 

,ϊιΐδΐβ θ[ΐι© ββΐΐβ ρΐ’οροδββ ααΐΓβίοίδ οοηίΓηβ <1βδ δΐιρροΓΐδ (Ιβ Οαδδΐηδ ροαΓ Ιβδ αΐιίαΐΐοηδ 

πίαβίΐβδ (νοΐβ Β. I. Ρ α 11 3 δ, Ή θάλασσα των εκκλησιών, Αΐΐιβηβδ 1952, ρ. 11). 

Μοηιιιηβηΐδ βΐ ΐβχΐβδ 51 

ΡΪ£'. 8. Νίΐίοροΐΐδ, 1)3δί1ίο[ΐιβ Β άϊίβ «ΙΆΙΙίΐδοη. Ρΐ3η (ά’βρΓβδ Ο. Α, 8οίπ*ίου ~ Α. Κ. 

ΟΓίαηάοβ). 
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δβηι&Ια&Ιβ 4 δΐιανβί Ζΐοη (Ραίβδίίηβ)1, 4 ΖαΙίΓαηΐ (Είΐιαη)2, 4 Γβ§1ΐδβ 

4ο Ια δγηα§Ό£ηβ 4 Οβί’αδα3, 4 Ια Ιιβδϋΐηηο 4β Τίηΐ£β4, βη Α1§;όηβ4 

οί 4 Ια Βαδίΐΐηηβ V 4β δΒβίίΙα5. Α Κ-αΙαροΗαηΐ (ίΐο 4β Ρα,ΓΟδ) Γαηίβΐ 

αηηβχβ, 4’ιιη αδρβοί ιηοηπιηβηΐαΐ (α5ηίβ δοιίδ πη βίΒοπηηι) βδί 

οοπδθΓνό ΐη δϊΐυ 4αηδ Ιο βΐιοβηΐ’ νβΐ’δ Γαη^ΐβ ΝΕ, ρΐ’βδ 4 η ΙιοηΙ 4η δγηίΙίΓΟ- 

ηοη6. Οη α 4οηηό ηηβ ραΐ’βϋΐθ ρΐαββ 4 υη αηίβΐ αηηβχβ, βη πιηςοηηβηβ, 4 

Ια βαδϋίφΐβ 4β ΚΙοβοηΒ ρτβδ 4η δαίμονα βη Βοδηίβ7. ΙΙηβ ΟΓάοηηαηββ 

ηαρρβίαηί ββΐΐβ ΐ'βηοοηΐΓββ 4 δΐιανοΐ Ζΐοη, ιηαϊδ ανββ (Ιβδ ίαΜβδ ηκώίΐβδ, 

δβ ΓβίΓοηναΐΐ ρΓοΕαβΙβιηβϊΐί. 4 Ια βαδίΐίφΐβ Ό 4β Τΐιβίιβδ Ρ1νί4ιίυίί4βδ (Νέα 

Αηοΐιίαίοδ), βοιηηιβ οη ροηιτ&ίί βη οοηοΙιΐΓβ ά’αρί’βδ Ια βοηιροδίΐίοη (Ιιι 

ρανβηαβηΐ: 4βηχ βοπιραΗίπιβηίδ βη οριίδ δβσίίΐβ 4β ρανί βί- 4’αηίΓβ 4β 

Γβηΐΐ'όβ 4η δαησίααΐΐ’β, ρβΓρβη4ίοιι1&ίΓβιηβηΐ 4 Ραχβ 4β Γβάίίϊββ8 ροηη 

ΐ'αίβηΐ 4βδΐ§ηβΓ Ιβδ βιηρίαββηιβηΐδ 4β 4βηχ αηί,βίδ αηηβχβδ ιηοΡϋβδ Γβ- 

σίαη^ηίαίΐ’βδ. Ε’βνοΐαίίοη 4η ίγρβ 4βδ ό§1ίδβδ βη δαηοίηαΐΓβ ΊηραΓίίί,β, 

4ΑρΓ0δ Ιβδ β§Ίίδβδ 4 ραδίορίιοπα 4η ίνρβ δγηβη9, α Ίίρβ.Γ&ηΐβΙ αηηβχβ 

1. Όβηχ ααίβίδ βηηβχβδ 46 ρβι*ί βί 4’βηίΓβ 4β Γβηίτόβ 4α δβηοίβιιβΪΓβ. Α ηηβ 
όροηιιβ ροδίβπβιιΐ’β αη βηίβΐ βηηβχβ 4βηδ Ιβ δβηοίυβηβ νβΓδ Γ&η£ΐβ 80 4β οβίιιί-οί: 
Μ ο δ ο 4 β \¥. Ρ ι· α α δ η ί ί ζ, Εχοβνβίίοηδ βί δΐιβνβί Ζΐοη, Κοιηβ 1967, ρρ. 27-28, 

ρίβηδ 2 βί 4. Οί. Α δ 1ι β ν Ο ν β 4 ΐ & 1ι, ΟοΓριίδ οί ίΐιβ Βγζβηίίηβ 04ιηο1ΐ63 ίη ίΐιο 
Ηο1νΒβη4 (^Τΐιβορίιβηβία, 22), Βοηη 1970, ρρ. 160-161, η° 161, ρίβηδ 64-65, Ν ο βί 
Ρ α ν β 1, Νοίβδ δηΓ Γό^ΐίδβ 4β ΚβαΙηβ ΗίΓβπ» (Εί4βη) βί Ιβδ ίηδίβΠβϋοηδ 1ίίηΓ§·ϊ(ϊυβδ, 
ΟβΙιίβΓδ ΑγοΙιθοΙο^. XXVI, 1977, ρ. 98, ίί£. 12. 

2. Ββιιχ ίβΒΙβδ 4β πι&γΙιγο 4β ρβΗ βί 4’βηίΐ‘β 4η οΒβηοβΙ: Μ η η γ ΐ ο β Ο 1ι β- 

Ιι βί), Μοδβϊςυβδ 4β Βί4βη ( = Βη11βίίη 4η Μιΐδββ 4β ΒβνΓοηίΙι XIV βί XV), Ββγ- 

ΓυαίΙι 1958-1959, ρ. 86. Οί. Ό α ν α I, ρρ. 90 βί 98. 

3. ΙΙηβ ί&ΒΙβ 8ιιγ 4βηχ οοΐοηηβίίβδ 4βηδ1β δβηοίυβίΐ'β ρΓβδ 4αοίιβηοβ1, η §βυα4ο 
4β Γβηίιέβ: .1. XV. Οιχηνίοοί 4βη$ Ο β γ 1 Η. Κ γ α β 1 ϊ η §·, ΟβΓβδβ, οϊίγ οί ίΐιβ 
Όββηροΐϊδ, Νβ\ν Ηηνβη Οοη. 1938, ρ. 241, ρΐηη XXXVI, ρΐηηβΐιβ ΡΧνί). Οί. ϋ η- 

ν & 1, ρ. 101. 

4. ϋηβ ίηδί&ΙΙηίϊοη ά ίΓοΐδ (?) βοΐοηηβίίβδ η @;ηηβ1ιβ 4β 1’βηίΓββ 4α δ&ηοίηαΐΓβ: 

8 ί. Οδοί 1, Ββδ Γηοαηιηβηίδ αηίΐ^ηβδ 4β ΓΛΐ£βπβ, II, Ρηπδ 1901, ρ. 311, η. 1. 

ο. Νοβΐ ΰ υ ν & 1 - Ρρειηςοΐδ Βητηίίβ, Ββδ τυιηβδ 4β δηίβίηΐη. 

8]χβίί1&. Τηηίδ 1973, ρρ. 100-101 ΑΟί. ϋ η ν η I, Ι.β., ρ. 103. 

6. II. Η. 1 β χν β 11 - Ρ. λ¥. II & δ I η β ]ί, ΤΡβ ΟΙιηΓβΡ οί οπγ Βη4χ οί 
ίΐιβ Ηηη4.Γβ4 Οαίβδ ϊη ΡαΓΟδ, Βοηάοη 1920, ρ. 43, ρΐηη 1. 

7. ϋιη. 8βΓ^β] βνδίίϊ, 8ίίΐΓθ1ΐΓΪ5β9.η1ί9. Ρ&ζϋΠίει υ ΚΙοΡυΙζη, ΡοδβΡηΐΐ 
Οίίδ&ίί ίζ Οΐ3.δηί1ί.η Ζβιηα1]8ΐίο^ Μηζβίη η 8αΓη]βνιι 1954, ρ. 192. 

8. Ρ. Ι-. 3. ζ η Γ ΐ 4 ί 8, Άνασκαφή Νέας Άγχιάλου, Πρακτ. Άρχαιολ. Έταιρ. 
1972, ρρ. 28 δ., ίί^. 5. 

9. νοίΐ' 0 4 η γ I β δ Ό β 1 ν ο γ β, Βίη4βδ 4‘αΓβΙιϊίββίηΓβ ρηΙόοβΙΐΓβίίοηηβ 
βί Ι)}'Ζ&ηίΐηβ, Βνζδηίΐοη ΧΧΧΙΪ, 1962, ρρ. 503 δδ., ιηβιηβ δηίβηΓ, ΒβαΙΙβχ. 
ζ. Ρ^ζ. Κηηδί 1, 1966, 252 δδ. (δ.ν. Λρ$ί$). Οί. Ιβδ βχβιηρίβδ βη Οβοβ 4αηδ ϋ. I. 

Ρ η 11 η δ, Ή ΙΙαναγία Σκρι-οϋς ώς μετάπλαση της παλαι,οχριστι,ανι.κης άρχιτεκτο- 

νικης σέ μεσαιωνική βυζαντινή, Έπετ. Έταιρ. Στερεοελλαδ. Μελετών 6, 1976-1977, 

ρ. 17, η. 65 οί ρρ. 20 δδ. Λ^οϊρ ηηδδϊ ΐηίΓδ, ρρ. 78 δδ. βί 110. 

Μοηηηιβηίδ βί ίβχίβδ 

4αηδ Ια ρΐβοβ §αηο1ιβ 4β οβ δαησίηαίνβ ΐ.ηρ.αΗίίθ ηοηηηββ 4βρηίδ ΙοΓδ, οη 1β 

δαΐΐ, ρΓοίΙχβδΐδ. ϋη βχβηιρίβ ϊηδί-ΐ’ηοΐίί 4β ββίΐβ βλ^Ιηίίοη βδί οίίβΗ ραΐ' 

Ια Βαδί1ϊΐ[ηβ 4β Βγ44 (395-402) βη δγιΐβ, ανββ Ιο 4β4οηΙ)1βηιβηί 4η ραδίο- 

ρΐιοιηοη §αηβ1ιβ αη VI6 δΐββΐβ αη ηιογβη 4β Ια βοηδίπιοΐΐοη 4’ηηβ ρϊβββ 

αηηβχβ 4 ΙΈ 4η ραδίορϊιοηοη ρΓΐηιΗίί, ροηΐ'νηβ 4’ηηβ ίαΐχΐβ ίίχβ1. ϋβδ 

ί.α51βδ ίίχβδ 4αηδ Ιβ ραδίορϊιοηοη §αηο)ιβ δοηί αΐΐβδίββδ 4 Ια Ιιαδϋΐςυο 

4’Έΐη Ηαηηΐ37α βη Ραίβδίΐηο2, 4 ββΐΐβ (4 ρϋΐθΓδ) 4’ΕρΙιβδβ3, 4 Ια ΙιαδϊΙίςυβ 

δηΓ Γαβιοροΐβ 4β δραΗβ4. Όαηδ Ια Εαδίΐκιηβ 4’<<Αρ1ιοήΐ)> βπγ Γίΐβ 4β Κ&γ- 

ραΐΐιοδ Ια ηβί §αηβ!ιβ ίαΐ ΐ-ΓαηδίοΓηιββ 4 ηηβ βροηηβ ροδΐβηβηρβ βη ρΓοίΙιβ- 

δΐδ οοηιρΓβηαηί- 4βδ αηΐβίδ αηηβχβδ ίίχβδ δηΓ Ι,Γοηβδ αηίί^ηβδ5. Εηίϊη ηηβ 

ίαΜβ ίίχβ βοηιπιο Ιβδ αυ^βίδ αηηβχβδ 4βδ Βαδίΐίιιηβδ ραΙβοβΙΐΓβίίβηηβδ α 

βίβ άββοηνβΓίβ 4αηδ Ια ρΓΟίΙιβδίδ 4β Γβ§·1ίδβ βη ογοϊχ ϊηδβπΐ-β 4β Νίβοΐαδ 

4 Αί,ΐαΐί 4ΈηΙ)0β6, 4οηβ 4αηδ ηηβ β§1ΐδβ Ιιχζαηίΐηβ (Χβ-ΧΙβ δΐββΐβ). Νοηδ 

Ιαίδδοηδ 41’ββ&Γΐ Ιβδ β^ΐίδβδ 4 ραδίορϊιοηοη ηηίςηβ αχαηί ηηβ ί.α51ο, βοηηηβ 

ρ.β. 4αηδ Ρβ^ΐίδβ βρίδοοραΐβ 4β 3α1οηα7 οη ανββ 4βδ ΙαΒΙβδ 4αηδ Ιβδ 4βηχ 

ραδΙορΕοπα. 

Νοί,ιβ ΓββΕβΓβΕβ βοηββΓηαηί Ιβδ αηίβίδ αηηβχβδ, 4 Ι’οοοαδΐοη 4βδ Ι,Γοη- 

ναϋΐβδ ίαίίβδ 4αηδ Ια ΕαδίΗςηβ 4β ΕββΙιαΐοη, ηοηδ α βοη4ηίί 4 βοηδίαίβΓ 
βΐη’ίΐ δ’α§ίΐ 4’ηηβ ρΓαίί^ηβ §βηβΓαΙβ ΓβηβοηΐΓββ 4αηδ 4βδ β§Ιΐδβδ ραΐβο- 

βΙΐΓβίίβηηβδ Ίαηΐ 4β ΓΟηβηί ({ηβ 4β ΓΟββί4βηί, Αίπ^ηβ 4η Νογ4 βοιηρνίδβ. 

Ε’αρραηίίοη 4βδ ίαΙΑβδ 4β ρΓοί,Ιιοδίδ 4αη& Ιβδ ό§1ίδβδ δβϊηΒΙβ βίΓβ ηηβ τόα- 

1. .Τ β α η Β α δ δ α 8, δαηοΙααΐΓβδ οΙΐΓβίΐβηδ 4β δ^πβ, Ραπδ 1947, ρ. 196, 

ίί£· 77. 

2. Ό. Ο. Β β γ α ιη Ιί ΐ, Αη βα^ βΐιπδίίαη 4αδΐ]ίβα βί Έίη Ηδηπί^β, Τΐιβ 
^ηβ^ίΘΓ]7 οί ίίιβ ΠβρβΓίηΊ. οί ίΐιβ ΑηΙίηυ. ίη Ρβίβδίίηβ, III, 1934, ρ. 116, ρΐ. XXXIX, 

2. Οί. Ο ν β 4 ί & 1ι, Ι.ο. ρ. 55, ηο 45, ρΐ. 20. 

3. Ε ηι ί 1 Κ β ί 3 β 1ι - Ρ γ ί ί ζ Κ η ο 11, ΡοΓδοΙιηη^βη ίη ΕρΙιβδΟδ IV, 1, 

νίβηηβ 1932, ρ. 68, Π§. 75. 

4. Οτ. Α. δοίΪΓΪου, Άνασκαφαί έν τή παλαια Σπάρτη, Πρακτ. Άρχαιολ. 

Έταιρ. 1939, ρ. 110, ίί£. 5. 8πγ Ιβ 4βίβίίοη 4β οβ ιηοηηηιβηί: Ρ β 11 βδ, 1. β., ρ. 21, 

η. 75, Ρ. Β. V ο Β ο ί ο ρ ο η 1 ο δ, Παρατηρήσεις στήν λεγάμενη βασιλική του 'Αγίου 
Νίκωνος, Πρακτικά Α' Διεθνούς Συνεδρίου Πελο-οννησιακών Σπουδών, 1975, II, Αίΐίβηοδ 
1976, ρρ. 273-282. 

5. Εΐίβδ Ε. Κ ο 11 ί β δ, ΙΑνασκαφή εις «’Άφωτην» Καρπάθου, Πρακτ. 

Άρχαιολ. Έταιρ. 1974, ρρ. 202 οί 203. 

6. Μ. ΟβθΓ§ορου1ου, Άγιος Νικόλαος Άττάλης Εύβοιας, ΑίΙιβΠδ 
Αηηβίδ οί Αροΐιββοΐο^γ V, 1972, ρ. 60, ρΐβη 1, ηι β ηι β β η ί β η γ, Μεσαιωνικά μνη¬ 
μεία Εύβοιας, Άρχαιολ. Δελτ. 27, 1972: Χρον., ρ. 369, ρΐβη 4. 

7. 8ιη οβ πηοηηηιβηί νοη ϊ\ν ίΙΗαηι ΟβτΡβΓ, ΡοΓδοΙιαη^βη ϊη 8βΙο- 

ηβ, I, Υίβηηβ 1917, ρρ. 79 βί 80, ίί£. 151 βί 152; βογ δοη ιηοίηΐίβΐ’: Ε γ η β γ ϋ γ ^ £ ν ο, 
ΙΙίδίοΓ^ οί 8β1οηίίβη Οίηίδίίβηίίν, Οδίο 1951, ρ. 27. 
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οΐΐοη οοηΐΓβ Ια οοιιΐπηιβ ςη’αναίβηί Ιββ Ιαϊβδ άβ άβροββΓ Ιθιιγβ οίίταηάβδ 
άΪΓβοΙβιηβηΐ 8υρ Γαιιίβΐ, άαηδ 1β δβηοΐυαίΓβ, βοιιΐυηιβ φΐί άοίΐ Γβηιοηίβΐ’ 

α ιιηβ βροςιιβ οίι 1θ δαηβΙααΪΓβ η’βίαίί ραδ δβραρβ άβ Ια ηβί ραΐ’ ηηβ οΙόΙΟΓβ. 

Ε11θ ίηιρίΐφΐβ άοηο υη βάαη^βπιβηΐ άαηδ 1θ ηΐυβί1. Βαηδ 1θ βαδ άβ Ια 
ΙιβδίΚφΐβ άβ Εββΐιαίοη, ηοιίδ αάηιβΐίΓ'οηδ ·— δί ΓίηΐβΓρΓόΐαΜοη ςριβ ηοιίδ 
ανοηδ ίαίίβ άβδ -ΐΓοηναίΠβδ αΓβΙιβο1ο§ίφαβδ βδί ίπδί,β *— φΐβ 3θδ ςηαίΓβ 
αυΐβίδ έΐαίβηί άβδ ίαΜβδ άβ ρΓοί-Ιιβδίδ: Ιβδ ρΐαδ ίηαροΓί,αηΐβδ βΐαηΐ 4 ΓβχΙβ- 

γΪ6ογ άιι Ιίβιηα βί Ιβδ ηιοίηδ ίηιροΓίαηίβδ 4 1’ίηίβι*ίβιη\ Εθπγ άίδροδίίΐοη 
— άβπχ 4 ΡβχΐβηβηΓ βΐ άβυχ 4 ΓίηίέπβυΓ ■— ίιηρίίςιιβ ςυβ, βοτηιηβ Ιβ 
νοιάαίί Ια Γβ§1β, Ιβ ρβιιρίβ άβροδαίί δβδ οίίΐταηάβδ 4 1’βχί.βπβυΓ, οίίταηάβδ 
^υβ 1θ β1βι·§β ίΓαηδροΓΐ.αίΐ βηδίιΗβ 41’ίηΐθΓίβιΐΡ. ϋβ ίουί,β ία$οη, ΐΐ γ α 14 ιιη 
αοΐβ ρϊΐιΐθΐ 4 ρβπ ρρβδ δβιηΐάαΐάβ 4 ββΐιιϊ άοηΐ ίέπλοΐ^ηβηί Ιβδ άΐδροδΗίίβ 
Ιΐίυρ^ίςιιβδ άβ Ια άαδίΐίςιιβ ά’ΗβιηιηαΙύβι^, άβ ΚίΓβΙιΜοΙιΙ, άβ δΐιανβί Ζΐοη 
θΙ. άβδ βχβιηρίβδ δβηιΐάαίιΐβδ (δααί θγγθιιρ ά’ίηΐβρρρβίαΐίοη (Ιβδ ίροπναίΐΐθδ 
αΡΰ1ΐΒθ1ο^ΐ(}υο8 άβ οβδ άβπιίβΓδ ιηοηιπηβηΐ,δ ϊάβη βηΐβηάιι). Οβ ςπί ηοιίδ 
ίηΙβΓβδδβ ο’βδί Ια βοηβΐιΐδίοη οΐβ ββΐίβ αηαΐγββ, 4 δανοϊρ οριβ Ιβδ ΐαβίβδ άβ 
ρροΐΐιββίδ Ρβνβίβηί ιιηβ ίβηάαηββ 4 ίαίι*β ρβΓάΓβ αιιχ ίΐάβίβδ Γΐιαίηΐιιάβ άβ 
άβροδβΓ 1βιΐΓ8 οίίραηάβδ άίρβοίβιηβηί δορ 1’αιιίβΐ. ϋ’αρρβδ Ια ΙταάΗίοη άβ 
Ι’β^ΐίδβ άβ Κοπιβ άη ΙΙΙβ δ. βί Ια Ιταάίίίοη ίταηδητΐδο ραρ Ιβδ ΐβχίβδ αίίπ- 

1)υ6δ 4 Ηίρροίγίβ, 11 δ’α^ΐί πιάίίίόρβιηιηβηί. ά’οίίραηάβδ βιιοΐιαρίδϋςιιβδ βί 
ά’οίίραηάθδ ηοη βικάιαΓίδΙκριβδ. 

II 8βηι1)1θ αΐΐβρ άβ δοί θ|Ρΐβ άβ οβ8 αυίβίδ αηηοχβδ οη ίαΜβδ δββοηάαΪΓβδ 
(παρατραπέζια), αγαηί Ιβιιρ ρΐαοβ ρρέδ άιι βΐιαηοβΐ βί βη ταρροΓί ανββ 

1. Οβ οΕαη^βαιβηί βδί δου1ί§·ηβ άαηδ ΓΟάο Κοιηαηιΐδ II, άβ Μϊδδα ΡοηΙΐίΐ- 

οαΐίβ 9 ού, αρΓβδ Ια ηίθηΐίοη άβ Ι’αρροΓΐ άβδ οίίραηάβδ ρ&Γ Ιβδ Ι&ϊβδ (νοίΓ δΐιρΓα, ρ. 43), 

ΐΐ βδί. ρΐ’έοίδβ <^ιιβ οβ η’βδί. ςυβ ίοιιί ΓβοβιηΓηβηί (ηονιββίηιβ)—Π Γαιιί δοιίδ-βηίβηάρβ & 

Γβροςυβ ού α έίβ ΐιηροδβ 1β πίο βη φίβδίίοη—ςυβ, άβ ίοιιίθδ Ιβδ οίίΓαηάβδ άιι ρβιιρίβ 
Ιβδ ρρέίΓβδ θΐ Ιβδ άίαβΓβδ η’αρροΓίβηί ςηβ 1β ραίη (οίίΓαηάβδ άιι ρ&ΐη) ά Γόνβηιιβ, δΐΐΓ 
Γαηίβΐ; Ιβδ Γββΐρίβηΐδ (ατηχιίαβ) ανβο 1β νΐη δβπιΐιίθηί βίΓβ αρροΓίέδ άβ ηιαηϊβΓβ ηη ρβα 
ηιοίηδ οίίίοίβΐίβ [Ονάο Β,οηι. V, 44-45: ηονΐ83ίηιβ νβΓο δαοετάοίβε βΐ άϊαβοηί ο{{βηΐ·ηΙ, 
8βά εοΐιιηι ραηεηι βΐ Κοο αηΐβ αΐΐανβ. 6'ιώάίααοηιιε νβτο βιιτη βαίίοβ νααΛ.ο εβςιιίΐιΐΓ ατοΗί- 

άίαΰοηιιπι, βΐ ροηίφοο ούΐαίϊοηββ ρορηίαηοη $Μ8οίρϊζηΐβ, αΓοίιίάΐαοοηιΐΒ ειιεοίρίΐ ροεί 
ΰαηι ωηιιίαβ βΐ Γβ/αηάΐΐ ΐη οαΐίοβηι ιηα]ονβηι [Μ. Α η ά γ ΐ β η, Εβδ Οάϊηβδ Κοπιαηί 
άυ ΙΙαιιΐ Μογβη ά§β (=8ρΐΙβο. 8αορ. Εοναηίβηδβ, 23) II, Εοηναίη 1960, ρ. 219, ΡΕ 
78, 973]), βηοοΓβ δβίοη Ια ι·β§Ιβ αηίβπβυι·β. Οη βηίβηά άοηο ραΐ’ 1ά ςυ’βη οβ ςαϊ οοη- 

οβΓηβ 1β άβρόΐ άβδ οίίταηάβδ, Ιβ οΙβΓ^β δ’βδΐ άβ]ά ίηίβΓροδβ βηίΓβ 1β ρβιιρίβ βί. Γαηΐβΐ. 

Ρ’ΟΓάο Κοπιαηυδ II τβιηοηί,β αυ ΙΧ6δίέο1β, ηιαϊδ ϊΐ ρβΓρβίιιβ άβ νίβίΐΐβδ ίΓαάΐΙίοηδ §α1- 

Ιίοαηβδ (νοΪΓ Η. Ρ β ο 1 β ι* ο ς Οκά;. ΑγοΙι. ΟΙιγθΙ, Οίί. XII 2 [1936], οοΐ. 2424-25 

δ.ν. οΓάΐηβδ Γοιηαηί). ΟοηοβΓηαηί Ιβδ ιΐδα§;63 αΓβΙιαϊηυβδ: άιιη^ηιαηη, Ι.ο., οί. 
ΙΙοΒβΓΐ Τ αίί, ΤΙιβ ΟΓβαΙ ΕηίΓαηοβ {=Οι*ίβη1. ΟΙιπδΙ. ΑηαΙ. 200), Κοιηβ 1975 
ρ. 13. 

Μοηυηιβηΐδ βΐ Ιβχΐβδ 55 

αηΐοΐ ρΓορρβιηβηΙ· άΐί, Ιβδ άΐαορβδ άοηηαϊβηί Ια οοηιηιιιηϊοη αιιχ ίΐάβίβδ1. 

Μαΐδ οβίΐβ άβρηίβρβ ίοησίίοη άοΗ βίρβ ροδίβρΐβηρβ2 4 οβίΐβ άιι ηιβιιΙ)1β δβρ- 

ναηί 4 άβροδβρ Ιβδ οίίραηάβδ αη οοηιιηβηοβηιβηΐ άβ Ια Γβιιηίοη βηβ1ιαΓΪδ1)ΐ- 

6[υβ. ϋαηδ Ια Ιιαδΐΐί^ιιβ άβ Εβοΐιαΐοη ηηβ ίαίιΐβ βηοοΓβ, δΐΐρΊροϊδ βοΐοηηβίΐβδ. 

δβ ίΡουναΗ 4 ΓΕ άβ Γαηίβΐ3 ροπρ γ ροδβρ Ια ναΐδδβΐΐβ Ιίΐηρβ-ΐ^ιιβ ρροΙιαΒΙβ- 

ιηβηΐ, βοηιηιβ οη ροηί; 4η ]ϋ£βΓ ά’αρρβδ αη ραΓβϋ απιβηα^βπιβηΐ) — Ιβ 

ιάΐιαίαδδίάίοη» — 4 Βαίηίβ δορίιΐβ άβ Οοηδίαηΐίηορίβ4. 

2. Ιλ άίαάοηϋωη αηηβχβ: ϋαηδ Ια άαδίΐίφΐβ άβ Εββάαίοη, Ια ρρβδβηββ 

άα άΐαίιοηίΐιοη βη ίαηί, ^η’αηηβχβ άβΓβάΙίίοβ (ϋ§. 1) 1βιηοί§ηβ άβ Γόνοΐα- 

ϋοη άβδ ΐάββδ φΐΐ, άαηδ Ια 1ϋαΓ§ίβ οη! βα ρουρ βοηδβιιαβηββ Ια άίδροδΐΐίοη 

άβδ ίαίιΐβδ άβ ρροίΐιβδίδ 4 ΓβχίβΡϊβυΐ' άιι Ιιβηια. Εβ άίαΙοοηΐΙίοη ταίοαΐβ, ρρβδ 

άβ Γβηΐΐ'ββ άβ Γβ^ΐΐδβ, βορρβδροηά -— οη Ιβ δαίΐ *— 4 ΓβΡΡαη^βηιβηΐ ρρο- 

ρα§ο ραρ Ιβ Τβδίαηίθηίαιη Οοηιίηΐ5. Ο’βδί. δαιάοιιΐ. βη ΓΠΙγΓίβηιη οΓΪβηΐαΙ 

1. ΣίΐιΐΓβΐϋ άβ 6'ί άαβφιβζ: "Οτε δέ έπαίοουσιν οί διάκονοι τούς δίσκους καί. 

τούς κρατήρας εις το μβταδονναι τώ λαω λέγει... Καί οτε μελλει ό διάκονος τιΟεναι εις 

τύ παρατράπεζαν λέγει... Καί πάλιν οτε έπαίρει τον δίσκον από τον παρατραπέζου 

λέγεί'...Καί όταν άποθήται αυτό εις την άγίαν τράπεζαν λέγει (Ρ. Β Γ ϊ § 1ι ΐ ηι α η, 

ΟίΙιΐΓ§'ίβ3 ΕαδίβΓΠ αηά ΝνβδίβΓη, ΟχίοΓά 1906, ρ.64);ΟΙ. ΟΗγοπ. ΡαεοΗ. 390 (νοίΓ δυρία, 

ρ. 47, η. 5), Οοιιεί. ΡοερΚψ., Οβ οβππι I 49 (νοίΓ δυρΓα, ρ. 48, η. 1). Υοϊγ αιΐδδϊ: Τ α Π, 

Ι.ο. ρρ. 31-32. 
2. Ο’ιΐδα^β αΓοΙιαϊςιιβ βίαίΐ φΐο Γένβφΐβ άοηηαίί Ια οοηιηηιηίοη αιιχ Ιΐάβίβδ δβ 

ίβηαηΐ ρΓβδ άβ 1’αυίβΐ: Οαηοηε ΡΗϊρροΙμίβ, Κβοβηδίοη αΓα1)β: Α ο 1ι β I ί δ, Ι.ο., ρ.100, 

§ 142-143, ΕίβάβΙ 213, Οος η ί η 383, οαη. 19. ΟΙ. Η α η δ δ β η δ, Οα ΙάιΐΓ^ίβ 
ά’ΗϊρροΙγίβ (=Ροηϋί. ϋηίν. αΓβ^οΐ'ίαηα) 121. Ο’βδί Ιβ δ^ηοάβ άβ Οαοάϊοββ (βηίΓβ 
325 βί 381) οαη. 19 (Ο. ΗαΗίδ - Ρ. Ρ ο ί 1 ΐ δ, Σύνταγμα θείων καί Ιερών 
κανόνων, 3, Αίΐιβηβδ 1853, ρ. 188, φΐί α άβίβπηίηό ροιίΓ Ια ρΐ’βηήβΓβ Ιοίδ, ά’υηβ 
ιηαηίβΓβ οίίίοίβΐΐβ (]ΐιβ Ι’βηίΓββ άαηβ Ιβ δαηοίιιαίΓβ βδί ίηίβΓάίίβ αιιχ Ιαϊοδ ηιβηιβ ροιίΓ 

γ ΓβοβνοΐΓ Ια οοηιιηηηίοη. 
3. Ρ α 11 α δ , Πρακτ. ’Αρχοαολ. Έταιρ. 1959, ρ. 133, 1'ί§'. 2. ΙΙη άίδροδΐίίί αηαίο- 

φΐβ βδί ρΓόδιιπιέ α δΐο^οηβ (Α. Κ. Ο ι· I α η ά ο δ, Άνασκαφή Σικυώνος, Πρακτ. 

Άρχ. Έταιρ. 1954, ρ. 221, η. 1, ίί§. 1). 
4. ΰοηεΐ. ΡονρΚμε., Οβ οβπηιοη. I 1, 27: Καί τής ένδυτής κατά την έκκλησια- 

στικψ τάξιν ύπαλλαττομένης... ό βασιλεύς άποτίθησι τούτο— 50. Ιβ κεντηνάριον—έν τώ 

πεζουλίψ τού Οαλαασιδίου τής αυτής αγίας τραπέζης (Κβίδΐίβ, 1, ρ 34), Αηοηψιιβ, Διή- 

γ-ρσις 17: Τήν δέ θάλασσαν τής άγιας τραπέζης έξ άτιμήτων λίθων πεποίηκε καί κατεχρν- 

σωσεν αύτήν (Ρ γ β § β γ , δοΡίρί. οπ§. οοπδίαηίίηορ. 1, ρ. 95). Οί- Ρ α I 1 α δ, 

Ή «θάλασσα» βίο., ρρ. 6, 9 βί 39-40. 
5. Τβδίαηι. Ώοιηίηΐ I 19: Όίαοοηϊοοη $ίΐ ε νβξίοηβ άβχίβνα ίη^βεειίδ, ραί, α άβχίε- 

ΓΪ8 βει, ιιΐ βιιβΚανϊεΐίαβ 5Ϊνβ οδίαΐίοηβε, ριιαο οφηιηΐιιν, ροδείηΐ ββνηί. Ηαδεαί άίαοοηΐ- 

εοη αίΓΪιιιη οαη ροιΊϊοιι βΪΓβιιαιηύίβηΙε (I. Ε. Π α 1ι η α η ΐ, Τβδίαηιβηίυ.ιη Οοπιίηί 
ηοδίΓί .Τβδη ΟΙΐΓΐδίϊ, Μαίηζ 1899, ρ. 23, Ο υ α δ ί β η, Μοηιπηβηίβ, ρ. 237). 8ιπ· Ιβ 
άϊαΐίοηϊΐιοη βη αηηβχβ υοϊγ: Ο γ ο \ν Γ ο ο ί, άαηδ Ιν γ α β 1 ί η § , ΟβΓαβα, ρρ. 177-179, 

8 ο ί ΐ γ ί ο η, Ή πρόθεσις βίο., Θεολογία 18,1940, ρρ. 76-100, Α. Μ. 8 οίι η β ΐ ά β γ, 



56 Ό. I. Ραΐϊββ 
ΜοηυηΊβηίδ βί ίβχίβδ 

θΐ βη Τταϊΐδ]θΓάαϊΐΪ6 φΓοπ & άβδ βχβηιρίβδ άβ άΐαΐίοηΐΐίοη άβ ββ Ινρβ. Οη 
ΓθΐηβΓςαβΡδ ςηβ άαηδ Ια ρΐ’βιηΐβΓβ ϊιαδίϋςιιβ («ββΙάιβάΓαΙβ») <1β Οβχαδα 
(%· 9) Μΐίβ βη 37δ βί ρουπηιβ άβ ραδίορίιοπα, οοηχτηβ ίϊ βδί ρΓβδφΐβ άο 
γθ^Ιθ άαηδ Γ&ΓοΜίβοίυΓβ άβδ β§1ΐδβδ άβ δγτΐβ άβρηΐδ 1β VI6.δ. (νοίΓ ΐηΐτα). 

Ιβ (ϋαΐΕοηϋεοη, ββΐηί φαί βοιτβδροηά δ 3α άβίϊηΐίΐοη (Ιιχ Τβδίαηαβηΐιΐϊη ϋο- 

ηχίηί, η’α βίβ αραιό φΐ’υη ρβη αναηί Ια ίίηάα V6 δ., δοΐί β ρβη ρΓβδ πη 
δΐβοΐβ αρχθδ Ια βοηδβΟΓαίΐοη άβ Ι’β^ΐΐδβ1. Εη ΤΓβηδΐοΓάαηΐβ, πη ίβΐ άΐαΐίοηί- 

Ιίοη δο ΓβηοοηίΓβ Ιβ ρΐιΐδ δοανβηί άαηδ 3α άβηχίβτηβ ηιοίίΐβ (3α VI6 δ.2. 

Ανβο Ιβ άϊδροδΐίίί άιι άίαΙίοηϊΕοη, Ιβ ίβχΐβ (Ιιι Τβδίαιηβηίαπι Όοαιίηί 
βδδαΐο άβ ίαΐΓβ ρΓβναΙοίΓ ηηβ ηοανβΐΐβ τβ^Ιβ ΙίίαΓ^ίςιιβ οοηοβΓϊΐαηΐ Ιβδ 
οίίΓαηάβδ άαηδ Ιβδ β§1ΐδβδ, ρΐαδ αΛ'αηβββ ςμιβ ββΐΐβ ςαί βδί χβρΓβδβηίββ ραΓ 
Ιβδ ίαΜβδ άβ ρΓοΙΙιβδΐδ. «Γαΐ δουίβηη αΐΠβαΓδ ςριβ άαηδ Ιβδ β^ίΐδβδ ραΐβο- 

οΙΐΓβίΐβϊιηβδ ββ άΐαΐίοηϊΐίοη βδί άβδΐϊηβ α ρΓβδβΓνβΓ Ια ρηΓβίβ άιι βιιΐίβ βιι- 

(άιαπδίΐςαβ *— άβ Γοίίϊαηάβ άα ραίη βί άιι νϊη ■— ίαββ α Γίηναδίοη άβδ βοη- 

ίιιπχβδ ραΐβηηβδ φή νοηίαίβηΐ ςα’οη άβροδβί ηιεπιβ άβδ οίΙταηάβΒ ηοη 
βηβΐιαηδίίφίβδ ειιγ Γαηίβΐ (άΐΓβίίβη3. Οη α βδδαγβ άβ άοηηβΓ α ββίίβ ίβηάα- 

ηοβ άβ «ραΓΪίαηίδΐηβ βηΐίαβί» αηβ αηίοπίβ «αροδίοΐίφΐβ» άαηδ Ιβ Οαηοη 
Αροδίοΐΐφΐβ 3: Εΐ τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος, παρά την τον Κυρίου διάταξιν 
την επί τη Ουσία προσενέγκη έτερά τινα επί το θυσιαστήριον ή μέλι ή γάλα 
ή αντί οίνου σίκερα επιτηδευτά ή δρνεις ή ζωά τινα ή όσπρια, παρά την διά- 

ταξιν, καθαιρείσθω' πλήν νέων χίδροον ή σταφυλής τω καιρώ τω δέοντι. Μή 
εξόν δε έστω προσαγεσθαί τι έτερον προς το θυσιαστήριον ή έλαιον εις την 
λυχνίαν και θυμίαμα τω καίριο τής αγίας προσφοράς4. Οβ ίβχίβ βδδαίβ άβ 

Ι-ιίΙυΓ^ίβ ιιηά ΚΐΓοϊιβηΗ&ιι ϊη δγποιι, Ν&οΙιγ, ΑΜ. \νϊδ8. ΟοΗ., Ρΐιΐΐ. - Ιάδί. ΚΙ., 
1949, ρρ. 45-68, Β> ΐ ο γ ά 3 β 3 I1' ϊ ο β ν ϊ 6, Ό,ΐ&Ινοηΐίοη ΐ ρΓοΐβζΐδίι Γαηοΐιπδο&ηδίίϊιη 
ΟΓΐίναηια, δίαΓίηοΓ, Ν.3., ΙΧ-Χ, 1958-1956, ρρ. 59-65, Ο ο ρ ά α η 3 Β 9 1) ΐ <5, Ββδ 
οΤια,ρβΠοδ αηηβχβδ άβδ β^ΐϊδβδ Βγζ&ηίίηβδ. Ροηοϋοη ΙίίιΐΓφηιιβ οί. ρΓΟ^Γ&Γηηιβδ ϊοο- 

ηο^Γ&ρΙιίφίβδ (^βϊΐιΐίοάίθηιιβ άβδ Ο&ΙιϊβΓδ ΑΓοΙιόοΙο^ίςυβδ III), Ρ&Π8 1969, ρ&δδίιη. 
!_.■ η ΓβοιιβΐΙ άβδ ΐϊίαΙβΓί&ιιχ «ΐβοηο^Ρ3ρ1ιΐ((ΐιβιηβη1.ι> ΟΓάοηηβδ: Α. Κ. Ο τ 1 & η ά ο 8, *Ιί 
άττό του νάρΟηκος προς τό ιερόν μετακίνησές τοϋ διακονικού εις τάς έλληνιστικάς 
βασιλικάς, Δελτ. Χριστ. Άρχαιολ. Έταιρ., ΡβΓ. IV, 4, 1964-1965, ρρ. 353-372. 

1. ΟοΛΥίοοΙ άαηδ Κ ρ & θ 11 η §τ, αβΓ&δα, 177, 228 δ. βί 232 53., ρΐ. XXXI, 

ηιβηιο αιιίβΠΓ, ΕαΗγ ΟΙιυΓβΙιβδ ϊη Ραίβδίίηβ, Κοηάοη 1941, ρρ. 58 83., %. 12, 

Μ α γ ο β 11 Κβδΐίβ ΙΊοαΙΙβχ. ζ. ίιγζ. Κυπδί II, 1971, βοΐ. 745 8. Γί§. 4 (β.ν. 

ΟβΓαδα). Οί. 8 ο 1ι η β ΐ ά β γ, ρρ. 64 58., ίΐ£. 8, 8 ο ί ΐ ρ ί ο α, ρ. 90, Π§. 4, Ρ α 1 - 
1 & δ, «Θάλασσα» ρ. 117, ίΐ§'. 43, Ο γ 1 α η ά ο δ, ρ. 354, ίΐ^. 1. 

2. 13.58118, Ιχ., ρ. 240. 

3. Ρ 9 11 β 8, Ι.ο., ρρ. 117 δ$. 

4. Κ & 11 ΐ 5 - Ρ ο 11 ϊ δ, Σύνταγμα, Ι.ο., ρ. 4, Η. Β γ υ η η δ, Οαηοηβδ 3ρο- 

δίοΐοππη βί οοηοίΙϊοΓυιη, Ββάίη 1839, I, ρ. 1, 0. Η β Γ β 1 β, αοηοίΐίβη^θδοΐη- 
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άίδίΐη£ηβΐ' ρατηχί Ιβδ οίΗαηάβδ άβδ ίΐάβίβδ ββΐΐβδ φΐΐ δοηί βηοΐιαπδίΐφίβδ 
οι οβίΐβδ ςηΐ ηβ Ιβ δοηί ραδ. Εβδ ρΓβιηΐβΓβδ δοηί οβίΐβδ φΐί, ά’αρΓβδ 3α ίι*α- 

(ΙίΙΐοη οίΠβΐβΙΙβ άβ ΓββΗββ *— την τον Κυρίου διάταξιν (Μαίίΐι. 26, 26-28, 

Μ&γο 14, 22-24, Εηο 22,19-20) — &οηί Ιβδ οίΗαηάβδ 1β£ίίΐηιβδ? ο’βδί-ά-άίΓβ 

Ιβ ραϊη βί 1β νίιι, οβίΐβδ φΐβ ΓοίΗοίαηΐ ρβηί άέροδβΓ βπγ 1’αηίβΐ βί οΓΓγϊγ 
(επί τό θυσιαστήριον). Τουίβδ Ιβδ αηίΓβδ — ηιίβΐ, ΙαΗ, Ηοΐδδοηδ αίοοοίίδββδ 
αιιΐΓβδ φΐβ 1β νίη, οί&βαηχ, αηίιηααχ, Ιέφίπιβδ δβοδ βί αυίι*βδ ίϊηίίδ (ή άλλη 

πάσα οπώρα: Οαηοη ΑροδίοΠςυβ 4) — δοηί ΐηίβΓάίίβδ δΐΐΓ Γαηίβΐ; ίΐ βδί 
ρΓΘδΟΓίΐ άβ Ιβδ ίοΗβ ραι*νβηΗ & Ια άβπλβηΓβ άη β1βΓ§β (εις οίκον); οβ δοηί 
οοΐίβδ βΛίχςιιβΙΙβδ οηί άΐΌΐί Γβνβφΐβ βί Ιβδ αηίΓβδ ηαβηώΓβδ άη βίβι^β, ςιιβΐ 
φ1β δοΐί Ιβηι* ηΐνβαη ΜέΓβτοΙιίφΐβ1. ϋβδ δβηΐβδ οίίταηάβδ ηοη οηοΗαπδίί- 

<^υβδ αάιηΐδβδ δΐΐΓ Γαυίβΐ δοηί Ιβδ νέα χίδρα (άη Ηΐβ ίΐ’αίδ οοηοαδδβ) βί άβδ 
ι*Β.ΐδΐιΐδ, βία3.οιιη ά’βηχ 3 δοη βροψιβ, βη ίαηί φΐβ ρΓβπιίοβδ. Εο οοπιρϋαίβιΐΓ 
6ιι ίβχίβ άη Τβδίαηίθηίηηι Οοιηίηί νβπί ίΓαάιπΓβ άαηδ Ια ρΐ'αίίφΐβ 1 ΐηίβΐ’- 

άίοίίοη ϊηίΓοάηίΐβ ρβΓ Ιβδ Οαηοηδ Αροδίοΐίφίβδ 3 βί 4. 3-^α ΟΓβαίΐοη ά ιιιιβ 
ρίβοβ δρβοΐαίο άβδίίηββ αη άβρόί άβδ οίίταηάβδ ·— 1β άΐαΕοϊΐϊΙε:οη οοτηιηο 
πηβ αηηβχβ — ρτβδ άβ Γβηίτββ άβ Γβ§ϋδβ, β ΓβχίόΗβηΓ άη Ηαίίηιβηί οη 
δ’αοοοιηρΠί οίϋοΐβΐίβιηβηί Ιβ δαοπίίοβ βιιο3ιατΐδίΐφΐβ, οοηδΐίίιιβ ΓαΗοηΐίδ- 

δβηιβηΐ άβ Ια ΓβοΗβΓοΗβ ά’ιιη οοπιρΓΟπάδ ςηί ρΓθββητβ Ια ρπΓβΐβ άη ουίίβ 
βυοΙιαΓίδίίςιιβ ΐοιιΐ βη. ρβΐ’ρβίηαηί Ια βοηίηιηβ ά’οίίπΓ άβδ βδρβοβδ ηοη 
βηοΐιαιήδίΐφίβδ2. Όβ οβ άΐαΗοηίΕοη οη η’αρροΓίαίί δηι* Γαηίβΐ φΐβ Ιβδ 

βδρβοβδ βιιοΐιαρίδίΐςυβδ ηαίητβΐίβιηβηί. 

Νοιίδ ηβ δανοηδ ραδ ^ταηά οίιοδβ άβδ Οαηοηδ Αροδίοΐίφίβδ. Οη η βη 

οοηηαίί ηΐ Ιβ οοιηρϋαίβπΓ ηί Ιβ Ηβη (Ι’οπ^ίηβ. Οη ρβηββ φΐ’Πβ Γβηαοηίβηί 

αη IV6 δ. Ροπγ Ιβδ ηηδ ϋδ οηί βίβ ι*βάΐ§βδ βη Ε§γρΐβ, ροιιρ (Γαπίι*βδ οη 

δγΓίβ3; ίβηΓ βχΐδΐβηοβ η’βδί αίίβδίββ φΓα 3α ίΐη άυ V6 δ.4. Ιΐδ δβ ίΓοηνβηί 

ϊηοορροΓβδ άαηδ Ιβδ Οοηδίΐίηίΐοηδ Λροδίοΐΐφιβδ (VIII, 47)5, ηη ίβχίβ (^ιπ 

0Μβ, 1, ΡΓβί^Γ§ ίΐη Βΐ’βϊ. 1885, ρρ. 774-975, Ρ ρ ϊ θ ά γ ϊ οΐι Ο α υ ο 1ι β ι> I, Οίβ 
Καηοηβδ <3θγ ννίοΜί^δΙβη αΐυείτοΜίοΙιβη Οοηοίϋβη ηβΐΐδί άβη Αροδίοϋδοΐιβη Καηοηβδ, 

ΡτβίΙιβΓ^ ϊ.Β.-Οβίρζίβ' 1896, ρ. 1. ^ 
1. Οαηοη αροβίοΐ. 4: 7/ άλλη δέ πάσα οπώρα εις οίκον άποσταλλεαθω, απαρχή 

τφ επισκοπώ και τοίς πρεσβυτέρας άλλα μη προς θυσιαστήριον. Αήλον δέ ώς ό επίσκο¬ 

πος και οί πρεσβύτεροι έπιμερίσουσι τοϊς διακόνοις καί τοϊς λοιποις κληρικοϊς (Ηαΐΐϊδ- 

ρ ο ί 1 ί δ , Ι.Ο., ρ. 6, Β 1*11 η 8, Ι.ο., Ε θ £ β 1 β, ρ. 775, Β α α ο ϊ) 6 γ £, Ι.ο. 

2. Οί. Ρ 3.11 αδ, ρ. 119. 
3. Ε&υοΙιβΓί, ρρ· ΧΙΙΙ-ΧνίΙ, Ρ η η Η, ΟίΛαδοαΙΐα βίο., 1, ρρ. ΧΒΙ1- 

ΧΒίν, βίο- 
4. Ε υ η 1ε, II, ρρ. 4088. 

5. Ρ η η 1ε, I, ρρ. 56458. 
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δβ Γαίίαοΐιβ α Ια ΤΓαάΐΐΐοη Αροδίοΐΐφΐβ Η’ΗίρροΙνίβ1. Εη ββ οριιί οοηοβηιβ 

ΓοΓΪβίηβ (Ιβδ οαηοηδ 3 βί 4, 6οηί βδί ςυβδίΐοη 6αηδ οβίίβ αηαίγδβ, ΐΐ βδί 

δί^ηίίίοαίΐί ςαβ Ιβηι* οοηίβηη ηβ δβ ίΓοιινβ ραδ άαηδ Ια ϋΐάαοΐιβ <^αΐ βδί 

Ια δΟΌΓοβ άβ Ια ρΓβηιϊβΓβ ραΓίΐβ Ηβδ Οαηοηδ Αροδίοΐίφίβδ2. Οη τβηιαί'- 

ςηβι*α (Ι’αϋΙβυΓδ ηηβ Ιβ ίβηιοΐ§ηα§β φΐ’ίΐδ ηοιίδ ίοιίΓηϊδδβηί δηι* ΓοίΠ’αηϋβ 

6βδ βδρβοβδ ηοη βαοΐιαηδίΐφίβδ οοίηοΐάβ ρΐηδ οη ηιοΐηδ ανβο οβίηί 6β Ια 

ίΓαάΐίϊοη ΙΐίηΓ^ί^ηβ Γοηιαΐηβ αίίβδίββ αη ΙΙΙβ δ.3. Οη οΓοίί φΓ'υη βοΐιο άβ8 

ηδα^βδ Γβίαΐΐίδ αηχ οίίΓαηάβδ, δβ ΓβίΓοηνβ άαηδ Γίοοηο§ι*αρ1ιίβ ίΐη ρανβ- 

ιηβηί βη ιηοδαϊςηβ άβ Γβ§Ηδβ ρΓοΐοοΙίΓβίίβηηβ ά’Αςυϋββ (αναηί 314), 

δί ίαηί βδί ηηβ ΓΐηίβΓρΓβίαίΐοη ^η’οη άοηηβ Ιιαάϊίηβΐίβιηβηί άυ ρτο^ραιητηο 

ίοοηο^ΓαρΙιίςαβ (Ιβ οβίίβ ηιοδαϊςηβ βδί )ηδίβ4. 

Βαηδ Ια Βαδϋίφΐβ Α άβ ΟβΓαδα (ίί^. 9), οοΛβίπιΐίβ βη 375, Ιβ άίαΐίοηϊ- 

Ηοη ρΓβδ άβ ΓβηίΓββ α βίβ τα)οηίβ α ρβη ρι*βδ ηη δίβοΐβ ρΐηβ ίαΓά, ηοιίδ 

Γβνοηδ νη. Μπιβ ΟοΓάαηα Βαίιίύ άοηίβ ϊΐ βδί νι*αί ^ηβ Ιβ οοιηραι*ίίιηβηί 

βη ({ηβδίΐοη 8οΐί ηη άΐαΗοηϋίοη α οαηδβ άβδ ραδίορίιοιάα άοηΐ οβίίβ Ηαδΐ- 

Πφΐβ α βίβ ροηΐ’νηβ άβ Γοη^ίηβ5; ηααίδ οβ ίαΐί ηβ οοηδίΐίηο ραδ ηηβ 

1. ^ ιι α δ ί β η, Ιηΐίϊαίίοη, II, ρ. 220. 

2. ζ> η α 8 ί 6 η , Ι.ο., I, Ρβ,Γίδ 1955, ρ. 45 βί II, ρρ. 143-144. 

3. νοΐΓ διιρΓα, ρ. 42. 

4. Α. Ο η ί γ 8, ϋίβ οΐιπδίϋοΐιβ Κυ1ί&ηΒ§6 αιΐδ Ιεοηδίαηίίηίδοΐιβι* Ζβίί αία 
ΡΙαίζβ άβδ ϋοιηβδ ϊη Αειυϋβία, άαΙίΓΡ. Κιιηδίΐιϊδί. Ιηδί. ά. ΖβηίΓαΙΙε. Γ. Ββηίαααίβρρίΐ. 
Ι-ΐν, 1915, ρρ. 117 88., ρΐ. ΧΧΙ-ΧΧΙΓ, Η. Β ϊ β ί ζ πι α η η, Νοίΐζβη, ΖβίίδοΙίΓ. ί. 
ηβαίβδί. ί\'ΐδδ. 20, 1921, ρρ. 249-252, ΓΒ Ε ΐ δ 1 β γ, ΟΓρΡίδοΡ - άΐοηγδίδοΐιβ Μγ- 

δίβΓΪβη^θάαηΙιβη ίη άβΓ οϊιτϊδίΗοΙιβη Αηΐΐΐεβ, Ββίρζί^-ΒβΓίΐα 1925, ρρ. 206 8,0 α γ ίο 
Ο β ο ο & β 11 ί, 011 βάίίίοΐ β ϊ πΊοβαΐοί ραΐβοοπδίϊαηί ηβΐΐα ζοηα άβΐΐα Βαβΐΐίοα, άαηδ Βα 
Εα&ϊΐίοα άΐ Αςυίΐθϊα & οαΓα άβΐ Οοιηϊίαίο ρβι- Ιβ οβί’βΓηοηίβ οβ1βί)Γ&ίίνβ άβ) ΓΧ° ββηίβ- 

ηαπο άβΐία ΙιαδΐΗοα, Βοΐο^ηβ 1933, ρρ. 263 88., Οίοναηηϊ Βπΐδίη άαηδ Ο ί ο ν α η η ϊ 
Η γ η δ ί η - Ραοίο Ζοναίίο, ΜοηιίΓηβηϋ ραΐβοοπδίίαηί άΐ Αφίΐΐβΐα β άί 
ΟΓαάο, υάίηβ 1957, ρρ. 103 88., Β β 11. Β α £ α ί ί ϊ, Νοίβ δυΐ οοηίβηαίο άοίίΒ- 

ηαΐβάβΐ ιηοδαϊοϊ άί Αςυϊΐβία, Κΐν. ΑγοΙιοοΙ. Οπδί. ΧΧΧΙΛ5 1958, ρρ. 123 δδ., Ο ί α η 

Β&γΙο Μ β α ϊ δ, I ιηοδαϊοι οΓΐδίΐειηΐ (ϋΑηαίΙβϊα, υάίηβ 1965, ρρ. 24-28, 3 ο 1ι & η η 
Ηαβ'βη&ιιβι*, Οιαηΐδ ΐπ Βοηιίηί ροίβδί&ίβ. Β&δ ίΐιβοΐο^ϊδοΐιβ ΡΓΟ^ραιαιη άβ5 ΓγϊϊΙι- 
οΙΐΓίδίϋοΙιβη Μοδαίίίίιΐδδΐιοάβπδ ίπι Οοηι ζιι Αιιιιΐΐθία, ίαίιρβδίι. ά. οδίβΓΓ, αροϊι. Τηδί. 

ϊιι \νϊβη ΧΒΥΙΙ, 1964-1965, ρρ. 166. 171. Ββδ (ΙβΓηίβΓδ βοηδίάβΓβηί οβδ ιαο5&ϊ(5ΐΐ63 

οοιηιηβ υηβ αΐΐβ^οπβ ί1ιβο1ο§ί(ΐιιβ. \Υ α 1 ί β γ Ν ΐ 1ε ο 1 α α δ δοΐιιιπιαοΐιβί', 

ΗϊΓί υηά <ΌιιίβΓ ΗΪΓί». βίυάϊβη ζιηη ΗΪΓίβηΙιΐΙάΐιιάβΡΓδιηϊδοΙιβη Κυηδί νοιη ζ\Υ6ΐίβη 
1)ΐ$ ζαηι Αη£αη§· άβδ νΐβΓίβη άαΙηΙιαηάβΓίδ υηίβΓ άβδοηάβΓβΓ ΒβΓαοίεδζο1ιίϊ§ιιη^ άβΓ 
Μοδ&ϊίεβη ίη άβΓ 8ηά1ι&)1β νοη Α,ςηΐΐθία ( = Κδηι. ^ι1α^ία1δ^11^., 8ηρρ1βηιβη1ι. 34), Κο- 

ιηβ - ΡηδουΓ^ - νίβηηβ 1977, ρρ. 233 δδ. Ιβδ οοηδΐάβΓβ αηίβΓΪβιΐΓβδ & Ια 1ίνι·αΪ5οη άβ 
1 βάίίίοβ αυ ουίίβ οΙΐΓβίϊβη. ΟΓ. ίη β ία β α υ ί β υ γ, Βίβ ΟρίβΓρΓοζβδδίοη ίη Αςηϊΐβία. 

ΑΙείβη VII. ΙηίβΓη. Κοη§ρ. Γ. οίηίδίΐ. Αι·ο1ιάο1ο§ιβ, ΤΓβνβδ 1965, Οάβ άη ναίίοαη - 

ΒβΓίίη 1969, ρρ. 683-694. Οί. Α. 8 ί ιι ί 5 β γ , ΚβαΙΙ. ί. Αηί. υ. ΟΙΐΓίδί. II, 1954, ρ. 

617 {δ.ν. Βγοι) βί Τ ί. Κ 1 α ιι δ β ρ, ίΒ., ρρ. 458-459 (δ.ν. ΒΙιυηβ). 

5. Β α Ιι ί ά, Ι.ο., ρρ. 68 δ., ϋ§. 33. 
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ι·αίδοη ά’ν άβηίβΓ υηβ ίηίΐηβηββ ίγρΐςαβ ϊιβαηηιοΐηδ (Ιιι άΐαΐωηίΐίοη. Οη 
λ'βΓΓα οΐ-άθδδοιίδ Ιβδ αΐ’£ΐιηιβη1,δ θπ ίανβιΐΓ άβ οβΙΙβ Ιάιβδβ. Ροπγ 1β ηιοηιβηΐ 
ηουδ οοηδβΓνοηδ Ια βοηδΐαίαίϊοη άβ Μιηβ ΒαΒίέ ηη'βη ΤΓ-ηϊΐδίοΓάαηίβ, 
Ραΐόδΐϊηβ βΊ ΕίΒαη Ιο άΐαΐίοηίΐίοη α δα ρΐαοβ οΓάΐηαΐΐ’βιηβηΙ β Γαη^ΐβ Ν.-Ε. 

<1β Γβ§1ίδβ1 2 3. Εβ (ϋαΡοηΐΡοη άη ΐγρβ άβίΐηί ραι* 1β Τβδίαηιβηίηπι Όοιηΐηί 
δ’γ ΓβηοοηΐΓβ ρΐυδ ΐΓβφίβπιΐϊίβηύ άαηβ Ια άβιιχίβιηβ ιηοίίΐβ άη νίβ δ. 
Π’ιιιιθ ηιαηίβΓβ «βηβΓαΙβ, οη Ιβ ΓβΐΓΟυνβ (Ιαηδ άβδ ηιοηηηιβηΐδ ροδίβηβπΓδ 
αη ιηίΐίβυ άη V© δ. Ββ ΐοηδ Ιβδ βχβιηρίβδ βοηηυδ ίυβφΐ’β. πιαΐηΐβηαηΐ — 

άαηδ Ιθδ ιηοηαηιβηΐδ <5111 ρβανβηί βΐΓβ άαίβδ άβ ίαβοη ρΓβδφΐβ δύτβ — Ια 
ΕαδΐΚςηβ άβ Εβοΐιαΐοη βδί ρβηί-βίΓβ 1β ρΐηδ αηβΐβη (νβΓδ 460). Βαηδ οοί- 

βάίίΐββ 1β άΐαΕοηΐΙίοη δβ ρΓβδβηΐβ οοπιηιβ υηβ ΐάββ 6ό)α όΙα^οΓθΘ αΓβΚΗβ- 

βίηΓαΙβιηβηΐ ραιάαηί (ίΐ§. 1), β’βδί-α-άΪΓβ ςιι’ίΐ δαρροδβ Γβχΐδί,βηοβ (Ρύπο 
ΐΐ’αάΗΐοη, οοιϊηπθ άαηδ Ια Ραδίΐίςιΐθ Α άβ ΤΙιβΡβδ άβ Ρΐιΐϊιϊσίίάβ (Νβα 
ΑηοΡίαΙοδ) (ίΐ§. 10)2 *, ηη ρβη ροδίβπβηΓβ. Βαηδ Ια Ιιαδΐΐίφΐβ άη οίιηβϋβΓβ άβ 
Ρΐιίΐίρρβδ—αη]οπΓ(1 - Ιιιιΐ άβηδ 1β νΠ1α§β <1β Κηηΐάβδ—(ίΐ§. II)3, Ια βοιηρο- 

δίΐίοη αΓοΚϋ,βοΙυΓαΙβ άη άίαΕοηϋίοη-αηηβχβ αη ΝοΓά-Οηβδί άβ Ι’βάΐίΐββ βί 

αοββδδΐΡΙθ άβριιΐδ 1β ηαιάάιβχ ραΓαιί ηιοίηδ βΙαΡοΓββ, βαΓαβΐΘήδϋφΐβ φΐί 
οοηδΐίΐυβ νΓαϊδβΓηΡΙαΡΙβηιβηΐ υη ΙβΓηιΐηηδ αηΐ,β φιβιη ροηΓ Γβάϋίοβ βη 
€[ΐιβ8ΐ/ίοιι ραι* ΓαρροΓΐ α Ια Βαδίΐΐοιηβ άβ Εβοΐιαίοη. Μαίδ οβία ρβιιΐ β§α!ο- 

τηβηί νοιιΙοΐΓ άΑβ β[ΐιβ οβίίβ Οαδΐΐϊηηβ άβ Ρΐιΐΐίρρβδ άβροηά ά’υηβ ΐΓαάί- 

ΐίοη αΓοΙώβοΐηΓαΙβ άίΓίβΓβηΙβ άβ οβίϊβ δΐιρροδββ ροιίΓ Ια βαδίϋφΐβ άβ 

Εββΐιαΐοη. 
Οαηδ Ια Ραδίϋςηβ ά'ΆΠάδόη α ΝϊΡοροΙίδ—βαδίΐίφιβ Β—άοηΐ Ιο 

ναΐδδβαιι βδΐ άαΐβ άη ηιϋΐβη άιι νβ 8. ά ρβη ρι·βδ, 1β άϊαΡοηίΡοη α βίβ 
α]οιιίβ δυΓ Ιβ βόίβ 8ηά άη ΜϋηιβηΙ (Γί§. 8 βΐ 12), ροηΙ-βίΓβ αη άβΡηΐ 

1. Β & β ΐ 6 1χ., ρρ. 68-74. 
2. 8ο Ιί τίου Άρχοαολ. Έφημ. 1929, ρρ. 4 5 55., ρΐ. Β', τη ο ιτι β α υ ϊ 6 υ γ , 

Θεολογία 18, 1940, ρρ. 85 88., ίί£. 1.. Χριστιανική καί βυζαντινή αρχαιολογία, ΑΙΙίβηβδ 
1942, ρρ. 193 δ. βΐ 297, Γί^. 99. Οί. Ρ&ΙΙαδ, Ή «θάλασσα», ρρ. 124-125, ίΐ£. 47, 

Ο γ 1 8. η ίΐ ο 8 Δελτ. Χριστ. Άρχαιολ. Έταιρ. ΡβΓ. IV, 4, 1964-1965, 355 ίϊ§’. 4, Β &- 

13 ϊ <5, ρ. 76, ίίδ'. 38. Θί. Κ ί ο 1ι & γ η ΚΓ^υίΗθίΓηβΓ, Ε&γ1^ ΟΙιπδΙίβη αηά 
Βγζ8ηΙίηβ ΑΓθΜΐοοί.υΓ6, 1965, ρρ. 93 8. ίί£. 35 (= 2* έάΗ. (1975), ρρ. 129 8., 

«β. 75. 
3. 8 I γ 1 ΐ 8. Π Ο 8 Ρ β 1 β Κ & η ΐ ά ί 5, Ή εξω των τειχών παλαιοχριστιανική 

βασιλική των Φιλίππων, Άρχαιολ. Έφημ. 1955, ρρ. 132-136, ίΐ£. 2. Οί. Κ. Ρ. Η Ο ά- 

(Ιΐ η ο ί 1, Εαί1γ Βγζ&ηϋηβ 0Κιιγο1ι65 ΐη Μ&οβάοηία απά 8ουίΒβΓη 8©ΓΒΐα, Εοηάοη 
1963, ρρ. 99-106, ίϊ§. 44α, Ό. I. Ρα11&5, Εβδ ιηοηυΓηβΐιίδ ρ&ΙβοοίΐΓέϋβηδ (Ιβ 
ΟΓβοβ (ΙβοοιίΥβΓίδ άβ 1959 ά 1973, 0111» Ββΐ ν»ϋο»ηο, 107-110, ρ. ίί^. 70, Β »1) ΐ 6, 

ρ. 78 (θΐΐβ οοηεΐιΙθΓβ ρ»Γ τηέ^ατάθ ςαβ 168 »πϊιθχ63 άα οόΐβ Ν ιΐβ οβίΐβ Ιιϋδίΐΐ^ιιβ ν οηί 

έΐό ρ^ουΐόοδ »ιι VI6 8.). 

Εΐ§. 10. ΤΙιβΕβδ ΡΙιίΙιΐοΙΜβδ (Νέα Αηοΐιίίΐΐοδ), Ϊ3»5ί1ίςυβ Α. ΡΙαη^ΑρΓθδ Ο.Α. 8ο1ϊγϊοιι). 
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(.1 ιι νίβ δ. (ανατιί 516)5. II βδί ροαι-να ίΓαη αίπιπη ρΓορι»6, οοιηηιβ Ιο 
ρΐ’όοοηΐδβ Ιο ΤθδΙ&ΐΎΐθίτΙιΐϊη Βοιηΐηΐ (ΙΙαϋβαΙ άίαβοηίοοη αΐήηηι αιηι 
ροΓίίαι ώχιιηιαίϊώίαιΐοψ. Π οη βδί άο ηιβηιβ—4 ρβυ ρΓββ—Λ&ηβ Ια ί>&8Ϊ- 

Ιίςηο Α («οαίΙιβίίΓαΙβ») <1β ΟβΓβδα (Γί§. 9) ού Ιο (Ιΐαΐωηίΐωη αίίΐίδβ Γαίηιιηι 

Κί$. 11. Ρΐιίΐΐρρβδ, ]3αδ'ι1ϊ(ϊΐιο ΙιοΓδ Ιβδ πιηΓδ, 4 Κπηίάβδ. ΡΙ&η (ά’αρΓβδ 8ίγ1. Ρ61β- 
Ιίαηκϋδ). 

οΐβ Γβ^ΐίδο ργορΓθΐϊίβηί ύϊίβ, βί άαηδ Γό^Ηδβ άβδ δαίηίδ-Ρΐβιτβ-βί-ΡαιιΙ 
<%. 13)1 2 3 άβ Ια ιηβΐϊΐβ νίΐΐβ,ού 1β άΐ&ΐωϊι&οη —οη βηηβχβ αυ Ν.—βδί ροιπ*- 

1. Α I β χ. Ρ Ιι ί I 3 (1 β 1 ρ 1ϊ 6 ιι δ, Άνασκαφαί Νικοπόλεως 1921-1926. Χρι¬ 

στιανικόν ίδρυμα Άλκίσωνος, Δελτ. Χριστ. Άρχαιολ. Έταιρ., ΡβΓ. II, 2, 1927, ρρ. 47- 

60, ίΐ£. 1, Ο. Α. 8 Ο 1 ί Γ ί Ο ιι, Άνασκαφαί Νικοπόλεως, Πρακτ. Άρχαιολ. Έταιρ. 1938, 

ρρ. 112 δδ., ρΐ. 1., Θεολογία 18, 1940, 88 ίΐ£. 3, Χριστιαν. καί βυζ. άρχαιολογία, ρρ. 

193 βΐ 298 δ., ίϊ^. 108, ΒαΜό, ρ. 76, ίϊ£: 40.0£. Ο γ 1 α η ά ο δ, 1. ο., ρρ. 354 δ., 
Ιίς. 3, Ρ 3 11 α δ Ηθ&11οχ. ζ. Κιιηδί II, 1971, βοΐ. 215 δδ., 222 δδ. βί 227, 3 

(δ. ν. Ερίτοδ). 

2. Υοϊγ δΐιρι·3, ρ. 55, η. 5. 
3. Ο γ ο \ν £ ο ο ί, ρρ. 177βί 254, ρΐαη ΧΧΧΪΧ. 8β1οη Οΐι. β β I ν ο γ θ, 

Είιιάβδ {ΓατοΙιίίββίιΐΓβ ρβ,ΙέοοΙίΓβίίβηηβ βί Βγζαηίΐηβ, Βγζαηίίοη XXXII, 1962, ρρ. 

272-273, Γβ§1ϊδβ ά’ΡΊΙϊοΙίδΙιβΓ^ (Γβ§ίοη άβ ΫίηιηυΐΏ &ηβΐοη)—ηβί ιιηίςηβ, ηαΠίιβχ, 
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να (Γυη ναδίβ νβδίίίπιΐβ. ΙΡβχβπιρΙβ §Γβο (ίΐ£. 8 βί 12) δβηιΜβ 1β ρΐιΐδ 
ίγρίφΐβ, ίΐ δβιχώΐβ βίΓβ 1β ηιοάβίβ. Ο’βδί βη Οτβοβ αιΐδδί, ηοίατηπιβιιί 

- ~ . _ ·=ζ 

Εΐ£. 12. Νΐΐίοροΐϊδ, 1>3δϊΙίφαβ Β ,άίίβ άΆΙΜδόη. ϋίαΙίΰΐιίΒοη. Ρΐαη. 

αΐΐδΐιΐβ (Ιβηιί-βΪΓβυΐ3ίΓβ βί ιιηβ αηηβχβ (<ϋ3ΐίοηί1ίοη?) αιι Ν. ρΓβοββΙββ ά’υηβ οοιιγ (Μ β¬ 

η ί δ, Εβ Ι>3δί1ίθ3 ρβίΘΟΟΓίδίΐαηη, ρρ. 149-157, ρΐ. VIII)—βδί υη βχβηιρίβ ανββ υηβ 

άϊδροδϊίϊοη &η3ΐθ£ΐιβ ά οβίΐο ρΐ’βδβηίβ ρεα* 1β Τβδίδΐιιβηίιπη Οοππηΐ ((ϋαίιοηΐΐζοη ανββ 
υη 3ίήυπι). 
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άηηδ Ια ΙιαδίΠίριβ άβ Εβοΐιηίοη (|υβ ηουδ ίτουνοηδ υη χορβανάς βί υη 
«^αζορίινίαΐάπϊη» δϊίυβδ ρτβδ (Ιιι άίυΐοοηίΐίοη ά’ηρί’βδ ΓοΓάοηηηηβο άυ 
Τβδίηηιβηίυιη Βοηιϊηί1, δί οη άοίί βχρϋηυοΓ ά’υηβ ΐοΐΐβ ηιαηίβΐ’β Ιβδ 
ρίβββδ ίηοΐυδβδ 3 ΓΕ. άηηδ Γβηδβπιίάβ (Ιιι άΐηΙίοηίΕοη (ίί§. 1). Ο’βδί υηβ 

αιυααι Μια ίλτπ> 

Κΐ£. 13. ΟβΓ&3α, Β&δίΐϊηυβ άβ 81δ Ρΐβιτβ βί Ρ&ιιΐ. ΡΒη (ά’ίψΓβδ 1. Οο\νΓοοί). 

1. ΤβδΙαιη. Όοιη. I, 19: Χορβανάς βί §αζορΙιι/Ιαοίιιηι ίηΐβξπιηι δίΐ ρνορβ άϊααοηί- 

οοη (Ηδΐΐιηιαηΐ, ρρ. 25, ζίυ&δίβη, ρρ. 239). (X Β α β ΐ ό, ρρ. 59-60. 

17-11-1980 
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υηιίό άβ άβυχ ρίβββδ αιιχ ιηυΓδ βρηίδ δόραβοβδ ραι* υη οουΐοίρ άοηηηηί 

βίαηδ Ια ηβί βί ίβηιΐθβ ραι* υηβ ροΓΐβ; υηβίουβ Ια δυΓίηοηίηίί ρΓοΙιαΙιΙβ- 

ιηβηί1. 

Π’&ρρβΒ 1β Τβδίυηιβηίυηι Βοιηίηί Ιβ ιάίβ βοηββΐΊΐηηΐ Ιβδ οίίτηηάβδ 
οοηιρί'βηαίί άβυχ 3βίβδ. Ο’ηΙιοΓά, Ιβδ Γίάβίβδ ίηίδηίβηί 1β άοη άβ ΙβηΓδ 
οΓίτηηάβδ ηυ ρΓβίββ 3δδίδ άηηδ υηβ ρίβββ—«Ιΐβυ» (Ιοουδ)—άβ Γβ§1ίδβ βοη- 

δίΓυΐΐ 4 ββίίβ Γΐη. Οβ ρΓβίΓβ ηίάβ ραΐ’ ΓηΓβΙιίάίηβΓβ βί Ιβδ Ιββίβυΐ’δ ΐηδοη- 

ναίΐ Ιβυΐ’ ηοηι ου οβίπί <1β οβπχ ρουΓ Ιβδςυβίδ ΐΐδ Ιβδ ηρροΓίηίβηί. II να 
άβ δοϊ ςυβ ββί 3βίβ ρΓβηαϊί. ρΐβ,ββ ηνηηί 1β άβΒυί άβ 13 ββΓβηιοηίβ Ιίίιπ*- 

^ίηυβ. Εβ άβυχίβιηβ 3βίβ, Ια βοιηηιόιηοΓ3ίίοη, δβ άβΓουΙηίί ρβηάηηί 
ΓοίίβΓίοίΓβ. Ρβηάηηί 1& ρΓβδβηίαίίοη άβδ οΐιΐηίίοηδ («δαβΓ3») 3 Γβνβςριβ, 
8πγ Γ&υίβΐ βνίάβτηηιβηΐ, αίίη ςυ’ίΐ Ιβδ Ιιβηίδδβ, Ιβ Ιββίβυβ ου ΓατοΜάίαοΓβ 
δβ ίβηηηί βη υη Ιΐβυ ρρββίδ δίίυβ ρββδ άυ οΐιαηββΐ, ηοιηιηαίί οβυχ ςυί 

αναίβηί ίηίί Ιβδ οίίΓ3ηάβδ2. 

II Γβδΐβ 3. ρΓβοίδβΓ Γβηχρίηββτηβηΐ ά’υηβ ρηΐ’ί άυ άίί «Ιΐβυ» ού δ'αδ- 

δβγηίί 1β ρτβίΓβ αδδίδίβ άβ Ι’&ΓβΙιίάί&ΟΓβ βί άβδ ΙββίβυΓδ, βί ά’ηυίΓβ ρ3ΐ*ί 

(Ιβ ββΐυϊ (Τού. 1β ΙββίβυΓ ου ΡαΓβΙιίάίηβΓβ ρΓοοΙυηιαίί Ιβδ ηοπίδ. II βδί βνί- 

άβηί φιβ ηουδ ηνοηδ αίίαίτβ άηηδ Ιβ ίβχίβ βη ςριβδίίοη 3. άβυχ βηάΓοίίδ 

(ΙΐϊίβΓβηΐδ, ηουδ γ ανοηδ £αίί ηΐΐυδίοη. Οβίυί ά’οΐι Ιβδ ηοπίδ βίηΐβηί ρρο- 

βΐηιηβδ ρβηάηηί Ια βοιηπιβπιοΓαίίοη δβ δίίυβ—ά’αρΓέδ Ιβ Τβδίηπιβηίυηι 

Οοηιΐηί—ίηΐ/'α νβίαηι, οβί-α-άΕβ άηηδ Ιβ δηηβίυηΐΓβ. ϋαηβ υη βδδηϊ ρΓβ- 

οβάαηΐ, ϊΐ γ 3 1οη§ίβηαρδ, δυίνηηί Γ ίηίβΓρΓβίηίίοη βουΓαηίβ άυ Τβδίη- 

ηιβηίυηι Βοιηΐηΐ 3 οβ δυ^όί, ςαϊδυίνηίί ββ ίβχίβΙΐΙΐόΓηΙοιηβηί,ηουδ ηνΐοηδ 

βοηδίοΙβΓβ ηουδ ηυδδί ςυ’ ΐΐ δ’η^ΐδδηΐί (Ιβ άβυχ Ιίβπχ (ϋδίΐηοίδ δίίηβδ ς;υβ1- 

ηαβ ραΓί ρΓβδ άβ Γηίΐ’ΐυηι3. Μηιβ &0Γ<ΐ3η3 Βηΐιΐο ρβηδβ α «άβυχ αηηβ- 

χβδ... ρΐαοββδ ρΓβδ άβ Γηυίβΐ»4. Ό’ηρΓβδ Γίηίβι-ρΓβίαίίοη άβ «άβυχ Ιίβπχ», 

Γβηΐ’β§ίδίΓβηιβηί άβδ ηοηΐδ βδί βοηδίάβΓβ οοπιπιβ υη 3βίβ δβρυΓβ άυ 

άβροί άβδ οΙίΓβηάβδ, Γαίί άαηδ Ιβ άίαΕοηίΙίοη βνίάβηιηιβηί. Ρΐηδ Γ3ΐδοη- 

ηηΐιΐβ θδί οβΓίβδ άβ ρΓβδυηιβΓ ηυβ Γβηΐ’β^ίδίΓβιπβηί βη ψιβδίίοη ηναίί 

1. Ρ 9.11 8. δ , Πρακτ. Αρχοαολ. Έταψ. 1959, ρ. 128, βί 1960, ρρ. 151-152. 

2. ΤοαΙαιη. Ιάοιηίηί ϊ 19: Οοιηιηει-αΐίοηίβ οαιι$α ο,βάφοοίιΐΓ Ιοβιιε, ΐη ςαο οοη$ί- 

(Ια/ιβ 8αοονάθ3 ονηι ρι·οΐο-άίαοοηο οί ίβοΐοπδαε ίηβοηΰαί ηοηιίηα βοηιιη, ριιί οβ[βηιηΐ ούΐα- 

Ιίοηβδ, νβΐ ρΐΌ ριιϊΰιιβ ΐΐ οΜιιΙοηιηΙ, ιιΐ, οιιηι αΐ βρίδοορυ δο,ΟΓα οββεηιηΐιιΐ', Ιβοίοτ νεί ρτοίο- 

άϊαοοηιΐδ ηοιηϊηβΐ ίΙΙοδ ΐη οοιη/ηβηιοΓαΐίοηε. φιατη ροο ίΙΙϊβ βαοβΓάοΙββ οοβίιιβριιβ βιιρρίι- 

οαηίοδ {αοίιιηΐ ....Σοοιιβ ρτεάρΙΟΌπυη 8ΪΙ ΐαΐνα νβΐιιηι ρνορβ ίοοιιηι οοηιηιβ)ηοΓαΐίοηΪ8 

(Η 3ΐι ιπ3ηί, ρ. 25, βυ^δίβη, ρ. 239). 
3. Ό. I. Ρ Ά 11 9 8, Αρχαιολογικά - Λειτουργικά, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 

20, 1950, ρρ. 296 55. 
4. Βαίιί(ί, Ι.β., ρ. 59. ϋηβ ίάββ (Ιβ^ά ίοπηυΐββ ρ&Γ 8 ο I ί γ ί ο υ, Θεολογία 

18, 1940, ρρ. 82-83 βί 92. 

ΕΕΒΣ, ΜΔ' 5 
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Ιΐβτα άαηδ 1β άίαΙίοηίΕοη αυβδί, δίιηυΐΐαηβιηβηΐ α Ια Ιπταίδοη άβδ οίίταη- 

άβδ. Ο’βδΐ ά ρβπ ρΓέδ Ια ρΓαΐίφΐβ ςυί α δυΓνβου ΐυδςυ’α ηοδ ]οαΐ’δ. 

Ροιιγ υηβ ιηβίΙΙβυΓβ οοιηρΓβΙιβηδίοη άυ ΐβχΐβ άυ Τβδίαιηβηΐυιη 
Οοιηίηί βη οβ ςυί οοηοβοηβ Γβάίίίοβ ουίΐυβί οΙΐΓβΐίβη βΐ οβ ηυί δ’γ άβ- 

Γουΐβ, ϋ ίαυΐ Μβη οοηδίάβΓβΓ φ.ιβ οβ ΐβχΐβ ηβ ηουδ οίίΓβ ραδ υη βχροδβ 
δγδίβπιαϋ^υβ, δυίναηΐ ιιη ΟΓάΓβ Ιοφ^υβ δυο Γβ^Ιίδβ βΐ δβδ άίνβΓδ ηΐβδ. 

)^β οοιηρϋαΐβυΓ άυ Τβδΐάηαβηΐυιη δ’βδΐ βϊίοΓοβ άβ οοηδΐίΐυβΓ υηβ Γβ£·1β 
8ιιγ ΓοΓάοηηαηοβ άβδ άίνβΓδβδ ραοΐίβδ άβ Γβ^ΐίδβ, ανβο Ια νοίοηΐβ δουδ- 

βηΐβηάυβ άβ Γβ^ΙβηαβηΐβΓ οβΓΐαίιΐδ ΓΪΐβδ. ΙΙη πχοάβΐβ ά’β^ΐίδβ γ βδΐ αίηδί 
άβνβίορρβ άοηΐ Ιβδ ίΐ’αίίδ οαΓα3ΪβΓίδΐί(}υ6δ δοηΐ Ιβδ δυίναηΐδ: ΤΥοίδ βη- 

ίΓββδ, υη άίαΕοηίΕοη βη αηηβχβ ρΓβδ άβ ΓβηΐΓββ 3υά άβ Γβ^Ιίδβ. υη Βαρΐί- 

δίβΓβ Γβϋβ ά Γαΐηυτη [ύπίτα αίήιιηνή βΐ υηβ ρΐαοβ ρουΓ Ιβδ οαΐβοΐιυηιό- 

ηβδ βΐ ]βδ αναηοβδ. Εβ οοτηρίΙαΐβυΓ δ’οοουρβ βηδίιίΐβ άυ δαηοΐυαίΐ’β. 

II βη α ιιη δουδ Ιβδ γβαχ ανβο 1β ΐι-όηβ άβ Γβνβίφβ δίΐυβ νβΓδ ΙΈ. 
βΐ Ιβδ Ιοαηβδ άβδ ρΓβΐΓβδ άβ οΕα^υβ οόΐβ. ΑρΓβδ ανοΪΓ ραΗβ άβ Ια ίοη- 

οΐίοη άβ οβδ άαηοδ, ίΐ βη αηΰνβ αυ ΐΐ’όηβ βΐ α]οιιΐβ φΓίΕάοίΐ βΐΓβ βη αναηΐ 
(«ροττο») βΐ βίβνβ άβ ΐΓοίδ άβ^θδ ραΓοβ φιβ Γαυίβΐ αιΐδδί άοίΐ ανοή* εα 
ρΐαοβ 1ά. II Γβρρβίΐβ Ιβδ ηβίε Ιαΐβοαίβδ, Ιβδ Ιαιηρβδ, 1β8 πάβαυχ δυδρβηάυδ 
αυ οίΓοπυηι άβ Γαυΐβΐ βΐ οβυχ δυδρβηάυδ αυ ΕαρΓΪδΐβΓβ, αηΐουο άβδ 
ΓοηΙδ Εαρΐίδΐηαυχ. Κβνβηαηΐ δυΓ Ιβδ οίίταηάθδ ΐΐ ραΓίβ άυ ΓΪΐβ άβ ΙβυΓ 
Γβηχίδβ αυχ ρΓβΐΓβδ (ίαίΐβ αναηΐ φΐβ Ια ΙίΐιΐΓφβ ηβ οοππηβηοβ, ηουδ Γα- 

νοηδ ΓβιηβΓ^υβ) βΐ άβ Ια οοιηπιβτηοΓαΐίοη (ίαίΐβ ρβηάαηΐ ΓοίίβΓΐοΪΓβ, 
οη Ιβ δαίΐ). Α οβ! β^αοά ΐΐ ταρρβΠβ ηυο Ια ρΐαοβ άβδ ρΓβΙ,Γβδ βδΐ άαιΐδ 3β 
δαηβΐυαίΓβ ^ηϊ ά’αυΐΓβ ραΐ'ΐ άοίΐ βΐι*β ρουΓνυ ά’υη ΐ’ίάβαυ (δ.-β. δυδρβηάυ 
α ΓβηΐΡββ), ηοΐαιηπιβηΐ ρρβδ άυ Ιίβυ άβ Ια ουιυιηβιηοΓαΐίοη {Ιοοχβ ρτβδ- 

ΰιββΓοηιτη δί( ίηίΓα νάιιηι ρνορβ Ιοοιιιη οοηιιηβηιοΓαίίοηίδ\ ίΐ νβυΐ άΐΐ'β 
φΐβ οβ άβΓηίβΓ άοίΐ ανοή δοη βηχρίαοβηιβηΐ ρι·βδ άβ Γβηΐ-Γββ άυ δαηοίυ- 

αχί'β). ΕηΓίη ίΐ α]ουΐβ άβυχ ηιοΐδ δυΓ 1β ΐΓβδΟΓ (χορβανάς βΐ «§'αζορ1ιγ!α- 

οίυηι») ςυί άοίΐ άνοΪΓ δα ρΐαοβ ρΓβδ άυ άίαΐίοηάίοη, βΐ δυι· Γαιηάοη {Ιοαιδ 
Ιβββηάί Ιβαίοηβδ) ηυί δβ δίΐυβ α υηβ οβΓΐαίηβ άίδΐαηοβ άβ ΓαυΐβΙ βη άβΙιοΓδ 
άυ δαηοίυαίΓβ1. Οβ δοηΐ Ια Ιβδ δβυίδ ροίηΐδ ^υ’αίΐ οοηδίάβΓβδ 1β οοπιρί- 

ΙαΐβυΓ άβ ηοΐι*β ΐβχΐβ; Π νίδβ ιηαηίίβδίβιηβηΐ ά βΐαΙάΐΓ υη ΟΓάΓβ άαηδ 
Ιβδ ρίΐβδ ςυί δβ άβΓουΙβηΐ άαηδ Ρβ§Ηδβ. 

Εβ άβδΟΓάΐΌ άβ Γβχροδβ ρΓβδβηΐβ ρΐυδ Ιιαυΐ βδΐ βνίάβηΐ; ίΐ ΐβιηοί§ηβ 
άιι οαΓαοΐβιβ ροριάαίΓβ άβ οβ ΐβχΐβ. Οη ρουΐ’Γαίΐ ηιβηιβ άϊΓβ ςυβ οβ ΐβχΐβ 
α βΐβ Γβάί§β ραΓ ίταφηβηΐδ, άγροΐΐιβδβ ςυί βχρΙί(|υβΓαίΐ Ια ρΓβδβηοβ άβ Ια 

1. Τβ$ΐαηι. Όοηιίηΐ 119 (Κ 3. Ιι πι η η ί, ρρ. 23-25, <3 ιι α 8 ί β ιι, ρρ. 237- 
239). 

Μοηηηιβηίδ θ(; Ιβχίδε 67 

ρυβδΐίοη άβδ οίίΐ'αηάβδ αυχ άβυχ βχΐΓβιηίΐβδ άβ οβ οΙιαρίΐΓβ άυ Τβδΐα- 

ηιβηΐυιη: υηβ ίοίδ, αυ οοιηηιβηοβηιβηΐ, άαηδ Ιβ ραδδα^β τβίαΐίί αυ άία- 

ΕοηίΕοη, βΐ υηβ αυΐΓβ, Λ^βΓδ Ια ίίη, άαηδ οβίυί οοηοβΓηαηΐ ΓβηΓβφδΐΓβ- 

ιηβηΐ άβδ ηοηΐδ. 
Ό’αρΓβδ Ιβ ΐβχΐβ, Ιβ Ιίβυ ου Γοη ρΓοοΙαηιβ Ιβδ ηοιηδ ρβηάαηΐ Ια οοηι- 

ιηβηιοΓαΐίοη, δίΐυβ ρΓβδ άβ ΓβηΐΓββ άυ δαηοίυαίΓβ, δβ άίδΐίη^υβ άβ οβίυί 
ού Γοη ίαίΐ Ιβδ ΙβοΐιΐΓβδ, οβ άβΓηίβΓ δίΐυβ α ΓβχΐβΓίβυΓ άυ δαηοίυαίΓβ 
(β-χίνα αΙΙα,Γβ ρανιυη αδ ίρδο), α δανοη Γαηιάοη οΓάίηαίΓβ, ηουδ Γανοηδ 
Γβίβνβ1. ^υαηΐ αυ ρΓβηιίβΓ άβδ Ιίβυχ βη ςυβδΐίοη, ο’βδΐ αυδδϊ υηβ δΟΓΐβ 
ά’απι^οη βνίάβπυηβηΐ: ίΐ δ’α^ίΐ ά’υη άβυχίβηιβ απτάοη ςυί δβ ΐΓουναίΐ 
ρΓβδ άβ Ια ρΐαοβ άβδ ρΓβΐΓβδ άαηδ Ιβ δαηοίυαίΓβ, νοίΓβ ρΓβδ άβ Γβηΐΐ’ββ 
άβ οβίυί-οί. Α οβΐ β^αϊ-ά Π βδΐ ίπιροΓΐαηΐ άβ ηοΐβΓ ςυβ άαηδ Γβ§1ϊδβ οοΐο- 

§οηα1β άβ Ρΐιίΐίρρβδ—ροδΐβηβυΓβ αυ άββυΐ άυ VI© δ. — δοηΐ ρΓβδβηΐδ 
άβυχ αηιάοηδ: Γυη αυ υιίΐίβυ άβ Γοοΐο^οηβ, αυ δ. (αηιβο Α), 1’αυΐΓβ 
άαηδ Ιβ δαηοίυαίΓβ οοηΐΓβ Ιβ οΐααηοβΐ, αυ δ. άβ ΓβηΐΓββ ρηηοίραΐβ (αηιΐιο 
Β) (ίί§. 14)3. Νουδ αΛ^οηδ βηήδ αίΙΙβυΓδ Γΐιγροΐΐιβδβ ςυ’ίΐ βδΐ ροδδίάΐβ 
ΐ}ηβ οβδ άβυχ απΈοηδ ηβ δοίβηΐ ραδ οοηΐβηαροΓαίηδ, βΐ ς-υ’ίΐδ ΓβΠβΐβηΐ 
ρΓοΙιαΙάβιηβηΐ υηβ Ιυΐΐβ βηΐΓβ άβυχ ΐΓαάίΐίοηδ ΙίΐυΓ^ίςυβδ ηυαηΐ ά Γ 
βηάΓοίΐ οΐι δβ ίαίδαίβηΐ Ιβδ ΙβοΐυΓβδ, Γυηβ άβ οβδ ΐΓαάίΐίοηδ ανβο Γαηιΐιοη 

1. ΐ-’αηιΐοοη βδΐ ιηβηΐίοηηβ αυδδϊ οοηιιηβ «ΐπάυηβ άβδ ΙβοΐβιΐΓδ» [δοζοηιβηβ, 

Ηϊδΐ. οββίβδ. IX 2: Βήμα δέ χοϋτο των αναγνωστών ΡΟ 67, 1600). Εβδ ΐηΕοηηαίϊοηδ 
οοηοβΓηαηΐ Ιβδ ρΓοβΙατηαΐίοηδ άβδ άϊαοΓβδ άθ Ι’αιηΐιοη δοηΐ ροδΐβπβυΓβδ, ϊΐ βδΐ νΓαϊ 
(Ραηα^Ιιίου ϊαρίιου οοά. 607 [οΐΐπι Ηα§Μοιι δαννα 362]: ϋιηίΐΓίβνδίΕί], Ι.ο., 

Ευχολόγια, ρρ. 303, 308, 312; Α. Ραραάορουΐοδ — Κότατηβηδ, Ίεροσολυ- 

μιτική Βφλίοθήκη,, II, 8ί. ΡέίβΓδΙιου^ 1894, ρρ. 13, 21-22, 26). 8πγ Ια ίοποϋοη άβ 
Γαιηάοη: ά. Ώ α υ ν ϊ 1 ί θ γ, Ε’αιηϊιοη ου Ιιβιηα άαηδ Ιβδ ΐβχΐβδ άβ Γέ&ΐίδβ οΐιαίάβ- 

βηηβ βΐ άβ Ι’β^ΐΐδβ δ>τίβηηβ αυ ιηο^βη α^β, ΟαΙιϊβΓδ ΑΓβΙιέοΙ. VI, 1952, ρ. 12, 1. 

,ί α γ γ γ, Ε’αιηΐιοα άαηδ Ια ΙίΐυΓ^ίβ ρππιϊΐίνβ άβ Γβ^ΐϊδβ, 8}τϊα 40, 1963, ρρ. 147- 

162, έΐΐΓΪδΐϊηβ 8 ΐ γ υ ά β, ϋίβ ινβδΐΐΐβΐιβ Βϊη^αη^δδβϊΐΘ άβΓ ΚΪΓβΙιβη νοη 
Κοηδΐαηΐίηορβΐ ϊη ϊυδΐΐηίαηϊδβΙιβΓ Ζβϊΐ, λνΐβδΕαάβη 1973, ρρ. 56 $$. βΐ ραδδίιη. €ΐ. 
αυδδϊ: Ε. Βτϊ^Ιιΐιηαη, ΕΐΐυΓ^ίβδ ΕαβΐβΓη αηά λΑβδΐβΓη, ΟχίοΓά 1896, ρ. 569, 

δοΐίτίου, Χριστίαν. και βυζαντινή άρχαιολογία, ρ. 210, Α. Μ. 8 ο Ιι η β ί ά θ γ , 
ΗβαΙΙ. ί. ΑηΙ. α. αίΓίδΐ. I, 1950, ρ. 364 (δ.ν. Ληιδοη), Ο Ιι. ϋβίνο^β, ΒβαΙΙ. 
ζ. \>γζ, Κυηδΐ I, 1966, ρ. 127 (δ.ν. Αηώο). 8υΓ δβη βηιρΙαοβίΏβηΐ άαηδ Ιβδ β^ϋδβδ άβ 
ΓΙΙΙγπβυιη β^ζαηίϊη: άβαη - ΡϊβτΓβ δοάίηί, Νοΐβ δυΓ άβιιχ ναπαηΐβδ 
Γβ^ίοηαΐβδ άαηδ Ιβδ ΙιαδϊΠφίβδ άβ ΟΓβββ βΐ άβδ ΒαΙΕαηδ: Εβ ΐπΐιβίοη βΐ Γβηιρίαββηιβηΐ 
άβ Γαηιάοη Βυΐΐ. Οογγ. ΗθΙΙ. ΧΕΙΧ,-1975, ρρ. 581-588. 

2. νοΪΓ 8ΐ. Ρβίβΐιαηϊάϊδ, Άνασκαφή οκταγώνου Φιλίππων, Πρακτ. Άρχ. 

Έταιρ. 1960, ρρ. 80-81, βΐ ρρ. 83-84 (αιη&οη Β), ιη β ιη β αυΐβυτ, ϊΕ>., 1970, 

ρ. 65 (απΛοη Α). 
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1ΐ0Γ8 <2 υ δαηοΐααίοβ, βί Γαηίΐ'β ανβο ΓαπΛοη άαηδ 1β δαηοίααΐΓβ (ίη- 

ί'ΐαβηοβ ραίβδίίηΐβηηβ βίο.); 1β Τβδίαηιβηίυπι Οοιηΐηί νίδαηί & ΓβίαΜίΓ υηο 
αηΐίοπηίίβ άβ Ια Ιίίαι^ίβ1. Μαϊδ οοιηηιβ υη ραΓοίΙ άΐδροδΐίΐί δβ ΐροανβ 

14. Ρΐιίΐΐρρθδ, Οβίο§οηβ. ΡΙαη (ά’αριΑδ 81. Ρβίβΐίαηϊάίδ). 

οιιοοΓβ ά Ρΐιϋίρρβδ, ηοίαπίϊηβηί άαηδ Γβ^ϋδβ Ε (Ι>0ΐ8ϋΪ€[ΐαβ ϋ), ανβο Ιββ 
ίΐοπχ αιτώοηδ οοηίοιηροΓαΐηδ (ίοηοίΐοηηαηί άοηο ίοαδ άβαχ ρβηάαηί 
Ια Ηΐαι^ίβ2, βί οοτηιηβ ααδδΐ οβ άΐδροδΐίίί ηβ δθ ΓβηοοηίΓβ ραβ αίΙΙβηΓδ 

1. Ραΐΐαβ, Ββδ ιηοηυιηβηίδ, ρρ. 115-116. Ο η ηβ ρβαί ραδ ιηβίΐΓΘ βη ταρ- 

ροΓΐ ββδ άβαχ αιηΡοηβ άβ ΓΟβίο^οηβ ιΐβ ΡΡΠίρροδ ανβο Ιβδ άβαχ ριιρΐίΓβδ ηιβηίίοηηόδ 
Ρ»ρ άβδ εοιίΓββδ πιοηορϊιγδίΐβδ ροδίβηβυΓβδ (2 α γ γ >% ρρ. 152 βί 154-155), άβδίίηβδ 
Γπη αηχ ΙθοίιΐΓβδ άβ ΓΑηοΐβη βί Ι’αηίΓβ & ββΐΐθδ άυ Νουνβαα Τβδίαπιβηί. ϋαηβ ββδ 
δοιίΓοβδ ϋ δ’α^ίΐ άβ ριιρΐίΓβδ αγαηΐ Ιθιιγ ρΐαββ άαηδ ΓαπιΡοη άβ ίνρβ δγπβη. Οη & 

βδεαγέ, ά Ια ΙυηιίβΓβ ά’υηβ ίβΐΐβ βοηββρίΐοη, ά’ϊηίβΓρΓβΙβΓ Ιβδ ΙαΡΙββ βββοηάαίΓβδ Γβη- 

βοηΐ,Γβθδ άαηδ 1β δαηβΙααίΓβ άβδ Ραδΐΐΐςυβδ βη Ραΐάδϋηβ (Ρ γ & η δ η 11 ζ, Εχβαν. αί 
δίιανβΐ Ζΐοη, ρ. 28. (X Ιβδ ι-βοιαι-ςαβδ άβ Β η ν α 1, ΘαΡΐβΓδ ΑγοΙιθοΙ. XXVI, 1977, 
ρρ. 100-101). 8υι· ββδ ίαΡΙβδ νοίΓ δαρβα; ρ, 52. 

2. Ε ιι I. ΚοιιιΊίουϋάου - ΝϊΡοίαϊάου, Ανατολική Μακεδονία- 

Θράκη, Άρχαιολ. Δελτ. 27, 1972: Χρον. 578, ρΐ. 5131) βί 514α. 8ιιγ ββ ιηοηαπαβηί οί. 
Ραΐΐαδ, 1χ., ρρ. 119-120. 
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& ηια οοηηαΐδδαηοβ1, οη ΐοηάαίί ά ογοϊγο φΐβ οβ ρΐιβηοηιβηβ ραιΊίοα- 

ϋβ1, α ΡΜΙϊρρβδ, ρΓοοβάαΐΐ ά’αηβ ίηΠυβηοβ άΐοβοίβ άα Τβδίαηιβηίπιη 
Όοιηίηί. Α οο ροΐηί Ια Γβίαίϊοη βηίΓβ Ιο ίβχίβ βί 1β άΐδροδϋΐΓ αΓοΙιίίοο- 

ίαΓ-αΙ δ’βδί βίαΐάίβ άαηδ 1β δβηδ «ίβχίβ άίδροδΐίίί1», ίαηάΐδ ^ηβ άαηδ Ιβδ 
ηιοηαιηβηίδ βχατηΐηβδ ρΐαδ Ιιαηί ροήν Ιο άίαΕοηΐΙίοη ο’βδί Γορ^ο ϊηνβΓδβ 

<ϊπϊ 3 δηίνί, ο’βδί - α άΐΓβ βχρΓβδδΐδ νθΐ*Μδ ηα’οη βδί ραδδβ άη άΐδρο- 

δίΐϊί αι*οίιΐίβοΐηΓα1 αα ίβχίβ. Οη ΐ’βνίβηάΓα 8πγ οβ ροΐηί. . 

Α Νίΐίοροΐίδ άαηδ Ια βαδΐΐ^αβ Α (% 15) (3Θ ςυβτΐ άιι \Π0 δ.)2, 1β 
άΐαΐίοηίΐίοη—ρίβοβ ηηί^ηβ ί,βΓηιΐηββ ραο ηηβ αΐ^δΐάβ, δΗηββ αα δ. άα ηαΐ’- 
1.1ιβχ βί οοηιπιαιιΐ(|ααηί ανβο Ιυΐ—α ροαί’ ρβηίΐαηΐ-, οόίβ Ν.; αη βηδβτηΒΙβ 
(1β άβαχ ρΐβοβδ άοηΐ δβαΐβ Γαηβ οοιηιηυηκριβ ανβο Ιβ ηαΓί-Ιιβχ; Γααίΐ’β 
βδί ροαππιβ ά’αηβ ίοδδβ ραοαίΐβίβρίρβάίίΐαβ ανβο αα-άβδδαδ ρΓοΕαΜβ- 

ιηβηΐ αηβ ΙαΜβ3, ΙοαΠ δρβοιίίςυβ άβδ άίαΐίοηΐΐ^οηδ4. Ο’αρΓβδ Γαηαίγδβ 
^αΐ α ρΓβοβάβ ηοαδ οδΐίηιοηδ ςαβ 1β άΐδροδΐίίί αάορίβ άαηδ Ια Ιιαδΐΐΐςυβ 
Α άβ Νίΐίοροΐίδ δβιηΐιΐβ ΓβίΙβΙβΓ Γίηίΐαβηοο άα Τβδΐαπιβηΐυηι Οοηιΐηί. 
Εη ά ααίΓβδ ίβΓηαβδ αρραΓαϊ! οβ άίδροδΐΐΐί οοπυηβ αηβ οοηδβςυβηοβ άα 
ΐαΗ φΐβ Ια (^ηβδίΐοη άβδ οίΐΓαηάβδ βδΐ ρβδββ άαηδ οβ Ιβχΐβ & άβαχ Γβ- 

ρπδβδ, αηβ ίοίδ ά ρΓοροδ άα άΐαίίοηίΐοοη (Ιϊβυ άβ άβρόΐ άβδ οίίβαηάβδ, 

αίίη ςα’βΠβΒ δοΐβηΐ νηβδ — ηΐ 6ΐιο}ιαή8ΐίαβ 8βη οΜαΙίοηβε... ροεβίηΐ 
οβηύ ραΓ Γβνβςαβ 5ϊβη βηίβηάα5, βί Ι’&υίρβ ά ρΓοροδ άβ ΡβηΓβφδίΓβ- 

ιηβηΐ- άβδ ηοηΐδ ροηΓ Ια οοπηη.βΓη.οΓα1ίοη {βοτηηιβπιοΓαίίοηίδ βαιιβα βίο.). 
Οβδ άβαχ Ιίβαχ α ΓθΓΪ§·ίηβ ηβ ροηναίβηί ραδ δ’ ίάβηΐΐίίβΓ, ηοαδ Γ 
ανοηδ οβιηαΓφίβ. Ο’βδί; Ιβ οα& τβίΐβίβ ραι· Ιβ άΐδροδΐίίί άαηδ Ια βαδίϋ- 

ςαβ Β (ίΐ§. 8) άβ Ια ηιβιηβ νϋΐβ. Όαηδ Ια Βαδάΐ^αβ Α, άβ ρΐαδ ά’αη 

1. ϋη απιΐιοη δβ ίΓβιινβ αυ ιηβιηβ βηάροΐί άαηδ 1’β^Ιίδβ άβ 81. αΓβ^οΪΓβ ΙΊΠιι- 
ΓηϊηαίβιΐΓ ά Ζ\ναΓί’ηοίδ, βοηδαβΓββ βη 652: \ν. Ε η §· β η β ΚΙβίηΙιαιχβΓ, 

ΖνναΗ’ηοίδ αηά ΙΙιβ Οπ&ΐηδ ο£ ΘΗπδίϊαη ΑτοΙιΐίββίιΐΓβ ίη Αηηθηΐα, Τΐιβ ΑγΙ ΒυΙΙβάη 
Είν, 1972, ρ. 247 (ϊ1>. 1>ί1)1ίο§ταρ1ιϊβ). 

2. Ρ α 11 α δ ΗβαΙΙ. ζ. 5γζ. Κηηδί. II, 1971, 214 δ., ί)£. 2 (βί Μ^ΙϊοβΓ&ρΙιίβ), 
Β α Ρ ΐ ό, 3.β. ρ. 76, Γϊ^. 40, Ρ α 11 α δ, Ββδ ιηοηυπιβηΐδ, ρ. 134, ίΐ£. 86. 

3. Β. I. Ρ α 11 α δ, Βηβ ρβίΐίβ ΓββΡβΓβΤιο άαηδ Ιβ άΐαοοηίβοη άβ Ια Ραδίΐϊςυβ 
Β άβ Ρΐιϊΐΐρρβδ, Βγζ. ΖβΐίδβΙΐΓ. 53, 1960, ρρ. 330-331, ρΐ. VII, 2. 

4. 1 Ρ., ρρ. 328-332, ίί^·. 1-2 βί ρΐ. νΐ-ΥΠ, 1 βη ραιάΙοιιΙίβΓ· ρ. 331 βυ β§αι*ά 
Ια ίαΡΙβ. Υοϊγ αιΐδδί ιη β πι β α ιι ί β η γ, Ή θάλασσα, ρ. 54, Β α Ρ ΐ ό, ρ. 76, Γϊ§'. 

39 (Ραδίΐίςυβ Β άβ ΡΡίϋρρβδ), ρ. 54 δ. (Ραδϋί^υβ άβ ΑβΡβίΓοροίόίοδ άβ ΤΡβδδαΙοηΐ^υβ'), 

12-± (Ραδίϋ^ιιβ Α άβ ΤΙιβΡβδ ΡΡίϊοίϊάβδ). Α]οαίβΓ Ιβ άΐαΐίοηίΐίοη άβ Ια Ραδίϋςυβ άβ 
δΐβ^οηβ (Α. Κ. Ο γ 1 α η ά ο δ, Άνκσκαφή Σικυώνος, Πρακτ. Άχαιολ. Έταΐρ. 1954, 

ρρ. 221δδ., Ιί^. 4 [ρΐαη] βί- 5 [βοιιρβ]. Θ£. Ρ α 1 1 α δ, ρρ. 331-332," ΒαΡίά, ρ. 76 
ίί£. 43, 44 βί 46). 

5. Ββδ οίίΓαηάβδ δβ ίαΐδαΐβηί ά Γβνβφΐβ: ΗΐρροΙ, ΤΓαά. Αροδίοΐ. 31: Ρηιοΐιΐδ 

ηαΐο$ρηιηιιηκρΗιι$>(ΐυ.α)η ίηοίρίαηί οοε,οηνιββ [ββύηαιΐ ο({ογβ βρί$οορο (υοϊγ ρ. 42, η. 3). 
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Ρί£. 15. Νϋίοροΐίδ, Ιίαδϊΐϊηυβ Α άϊίβ άβ Βοαπιέίΐοδ. Ρΐαη (ά’3ρΓέδ Α. Κ. Οΐαηάοδ). 
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(Ιέηιί - δΐοοίβ ροδίέηβιΐΓβ Ια ρΐ’βδβηοβ άιι άΐα&οηΐΐίοη ραΓαίί ίοπηβΐ- 

1β, ΙιαΗΐίυβΠβ άαηβ Ιβ ρΐαη ά’ηηβ β§Ηδβ ρΐιιίόί, ςιιβ ΓοϊιοίίοηηβΙΙβ, 

8βΓνβηΐ α Ια Γθΐηϊδβ άβδ οΓίοαηάβδ; δοη γοΙθ ρ&Γαίί άΐΓηΐιιιιβ βη ίαοβ 
άβ Ι’αηηβχβ άυ οδίβ ορροδό. Οβίίβ άβπύβΓβ, ρουΓνιΐθ ά’ιιη ΓηοΗίΙΐβΐ' ρι·ο- 

ρρβ αυ άβρόί άβδ οΠταηάβδ δβπύάβ η’βίΓβ αοίΓβ φΐο Ιο Που ραΓίΐοηΙϊβΐ1 

4 ΙβιΐΓ Γοηιίδβ αιιχ ρΓβΐτββ βί 4 ΓβηΓβ^ΐδίΓβιηβηί άβδ ηοπίδ. Ο’βδί ροιπ’- 

φΐοΐ ηοιίδ οοηοΐυοηδ ςιιβ 3ο άΐδροδΐίίί <1θ5 αηηβχβδ βη φίβδίιοη, άαιΐδ 
3α Ηαδΐΐίφΐβ Α άβ Νίΐίοροΐίδ, α δΐιΐνί ΙίίίβΓαΙβπιβηί Ιο Τβδίατηβηίιηη 
Οοπιίηΐ. 13 η’αιίΓαίΐ ραδ βίο ρΓαίίςιιβ ά’ανοίΐ' οοηδίπηΐ άβιιχ Μίίηαβηίδ 
αηηβχβδ 4 άβδ βηαρίαοβηιβηίδ ο1οί§ηβδ (Ν. βί 5. άιι ηαΗΗβχ) άβδίίηβδ 4 

Ι’αοοοίϊΐρΐϊδδθηιβηί ά’ιιη &βιι1 ηίβ, 1β άβρόί άβδ οίίταηάβδ βί δα οοηδβ- 

ςαβηοβ ΐιηηιβάίαίβ ΓβηΓβ^ΐδίΓβτηβηί άιι ηοιη άβδ άοηαίβιΐΓβ. Νοιιβ αι- 

Γίνοηβ αϊηδΐ, δΐ ηοίοβ Γαίδοηηβιηβηί βδί βχαοί, 4 οβίίβ ηοιινβΗβ βοϊΐδβ- 

ςιιβηοβ ςηο Ιβ ίβχΐβ οη ςαβδί-ίοη α βίβ οοηιρϊΐβ αναηί ςιιβ Ια ίιαδίΐϊςιιβ 
Α άβ Νίΐίοροΐΐδ η’αΐί βίβ Ηαίΐβ. II δβηιΗΙβ ςιιβ Ιβ άΐδροδΐίίί αηαίγδβ οί-άβδ- 

δΐΐδ 8β ίτοηνβ αιΐδδϊ 4 Ια Ηαεβ άβ οβίιιί άβ 3α Ηαδϊΐΐςριβ Ό άβ ΤΙιβΗβδ 
Ρίιίΐιϊοίίάβδ (Νβα Αηβΐιίαίοδ) (ίί§. 16). ϊάαηδ οβίίβ άβΓηϊβΡβ, Ιβ ηαρίΐιοχ 
βδί ροιιρνιι ά’αηηβχβδ αιι δ. βί αιι Ν. Οβίίβ άιι Ν., ίοηηββ άβ άβιιχ ρΐβ- 

ββδ; ΡβηίβπΏβ ιΐϊΐβ ίαΗΙβ ίίχβ1. θα ία!)1β ηουδ Ρβηδβΐ§ηβ 8πγ Ια ίοηοίΐοη 
(Ιβ οβίίβ αηηβχβ, ςυί βδί άοηο ίάβηίίςυβ α οβίίβ άβ Γαηηβχβ Ν. 4 άβηχ 
ρίβοβδ απδδΐ άβ Ια Ηαδίΐίςιιβ Α άβ ΝίΗοροΙίδ. Όαηδ Ια Ηαδίΐίφΐβ ΐΐιβδδα- 

Ιίβηηβ, 1β8 4βιιχ αηηβχβδ οηί Ιβ ηιβπιβ ρΐαη: οβίίβ άυ 3. βδί άοηο άβ- 

ροπΓνυβ ά’αΗδΐάβ οβ ςυΐ Ια (1ΐδίίη§υβ άβ οβίίβ, οοΐΎβδροηάαηίβ, άβ Ια 
]ο&8ί1ϊς[ΐζβ βρίΓοΐβ. Οβία οαηδΐίίπβ ρΓοΒαΗΙβιηβηί υη ΐηάίοβ ροιίΓ αίίιάΗυβΓ 
αιι ΐϊΐοηυιπιβηί άβ ΤΙιβΗβδ ΡΜΙποίΐάβδ ιιηβ άαίβ ροδίβΓΪβυΓβ 4 οβίίβ άβ 
Ια ΗαδίΗφίβ άβ Νίΐίοροΐΐδ. Όαηδ οβδ άβιιχ οαδ οη ΓβπχαΓηιιβ υη άβρία- 

οβιηβηί άια Ηβη άβδ οίίΓαηάβδ, άα οόίβ δ. 4 Ια οόίβ Ν. άιι ηαιίίιβχ. Νουδ 
ροιίδοηδ ί}ηβ ηοίι·β αηαίγδβ α αρροΓίβ Ια ι*αΐδοη άβ οβ οΐιαη^βπιβηί. 

Νοιίδ ίβΓπχίηοηδ Γβχαηιβη άβ 3α (|ηβδίΐοϊι άη άϊαΐίοηίΐίοη ραβ υηβ 
ΓβηιαΓςυβ 5ιιγ Ια Ηαδίϋςιιβ άβ Ρβοΐιαίοη. Ρα άίδροδίίϊοη άβδ αιιίβίδ 8β- 

οοηάαΐΓβδ ταρρβίαηί Ια ίοιιοίϊοη οΐ’ί^ίηβΐΐβ άβ οβ ιηοΗίΙίβΓ οοπηηβ ογο- 

1. (ι. Α. 8 Ο ί ΐ Γ ΐ Ο υ, Άνασκαφαί Νέας Άγχιάλου, Πρακτ. Άρχαιολ. Έταιρ. 
1936, ρρ. 57-60 ρΐβη ϊηδβΓβ Α, ΓΠ 6 ιη β α υ ί ο υ Γ , Χριστ. καί βυζ. αρχαιολογία, 

ρ. 195, ίϊ§·. 109, Ρ. ί/3Ζ3ΓΪάΐ5, Άνασκαφή Νέας Άγχιάλου, Πρακτ. Άρχαιολ. 

Έταιρ. 1972, ρρ. 28-31, ίΐ£. ο. Οί. Β α ί ί ύ, ρ. 76, ίΐ^. 45, Ρ 3 11 3 δ, Ββδ πιοηιι- 

Γηβηΐδ, ρρ. 52-54, ίΐ^. 31. ί3 ρϊβοβ οηβηί3ΐβ άβ Γ3η.ηβχβ Ν. βδί οοηδίάβΓββ οοηιιηβ 

ταίουίββ υη ρου ροδίβΓΐβυΓβηιβηΙ, ΓΠ3ίδ δοη ρηνβΓηβηί άβ ιηοδ3Ϊ(ΐυβ βδί δβιηίΐηίΐβ α 

οβίυϊ άβ Ια ρϊβοβ ρουΓνιιβ άβ 13 ίηίΐβ; άιι ροίηί άβ νυβ ίοηοίϊοηηβΐ ίουίβδ άβυχ οοηδίϊ- 

ίυβηί υη βηδβπάάβ. 
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άβηοβ1 τηαϊδ ρΓβδθϊχίδ βοηβηιτθΐηιηβηΐ ανβο 1β άίαΐωηίΐεόη, βοηδΐ,ΐΐ-υβ 

Ι’ίηάΐββ φΐβ ββΕΙβ Εαδίΐίφΐβ βυ β^αΓά αηχ πΐββ οοηοβΓηαηί Ιβδ οίίταηάβδ, 

ηβ δβ ΐΓουνβ ραδ άβ ΐουΐβ βνίάβηοβ ο1ΐΓοηο3ο§ίθ[υβπΐ6ηΐ Ίι*βδ β1οΐ§ηββ 

άβ 1’βροφΐβ οΐι βδί αρραΓυ 1ε άίαΕοηϋίοη βη αηηβχβ αυ βόίβ 8. γΙιι ηαΐ’- 

Ρί£. 16. Τΐιδίιβδ ΡΜϊιίοΐίάβδ (Νόα ΑηοΙιί&Ιοδ), Βειδίΐίφιβ Β. Ρΐαη (ά’αρΓόδ Ο.Α. δοΐπάου). 

ίΐιβχ οΐι άβ Ι’αΐΓΪυιη άαηδ ΓαΓοΙιΐίοοίαΓβ άβδ β^Ιϊδβδ ραΙβοβΙΐΓβΙΐβηηβδ. 
Εη οιιίτΓβ, οβδ άβυχ έίβιηβηΐδ, 1β άϊαΕοηίΕοη ά’υηβ ραΗ, Ιΐβυ ρΐ’ορΓβ 4 Ια 
Γβπλίδβ άβδ οίίΓαηάβδ, βί Ιθβ αυίβίδ δββοηάαίΓΟδ ά’&υίΓβ ρατΐ, ΐαΕΙβδ άβ 
άβροΐ ά’οΓίταηάβδ αυδδί, δοηΐ ιοί βοηίβηιροΓαΐηδ βΐ υΐόίίδβδ ρβηάαηΐ 3ο 

άβΐΌυϊβηιβηί· άυ ουίΐβ. Αϊηεϊ 3ο ηιοΜΙίβΐ’ ββΓναηΐ 4 Γβοβνοίι* Ιοβ βδρβοβδ 
ουοίιαπδΐίφίβδ αναηΐ Ι’οίίβΗοϊΐ'β δβ ΐΓουνβ άβάουΒΙβ βί ηβ Γβίΐβΐβ άοηβ 
ραδ οΙαίΓβτηβηΐ Ιβδ πίβδ βη ηδα§β άαηδ Ια ϋαβϋίφίβ. Οη ροιπ'Γ&ΐΐ αά- 

ιηβΐίΓβ (|υβ άαηδ 1β (Ιϊ&ΙίοηΐΡοη οη ηιβΐΐαϊΐ Ιοβ οΠο’αηάβδ ΐίΐίοΐίθδ ΐαηάΐδ 
ςυβ δΐΐΓ Ιοβ ΐαβίβδ οη αηηβχβ 4 ΓαυΙβΙ οη άβροδαά Ιβδ οάΐαΐΐοηδ βιι- 

οΐιαπδίίςυβδ, ου ηα’οη αρροΗαά- Ιβδ οΐάαΐίοηδ βηοΕαιάδΐΐ^υβδ. ραπηί Ιβδ 
οίίταηάβδ Γβηιίδβδ άαηδ 1β (ΙίδΡοηΐΙίοη (Ι’αΕοΐ'ο! δυΓ Ιβδ απίβίδ δθβοηάαηβδ 
ροΉΓ Ι’οίίβΡίβ, ά’οΰ οη Ιβδ Ι,ΓαηδροΓίαΐΐ βιιγ Ι’αυίβΐ ρπηβΐραί απ τηοηιβηΐ 
άβ Ι'οίίβΡ'ΙοΐΡβ. Μαίδ ββ ηβ δοηΐ 14 ςηβ άβδ ίιγροΐΐιβδβδ. Νουδ Γβίβηοηδ 
Ιο βοηδίαΐ,αΐόοη φΐο Ια βαδίΐΐφΐβ (1β ΕββΚαίοη ραΓαίΙ βΐΓβ Ια ρΐυδ αηοίβηηβ 
ραπηί Ιβδ β^ΐίδβδ ρουΓνυβδ ά’υη άίαΕοηϋωη βη αηηβχβ ά’αρί'βδ 1β Τβδία- 

ηιβηΐηιη Βοηιίηί; βΐ ρβυΐ-βΐΓβ 3α δβηΐο φή δυΐνβ Ιβδ ρΓβδοπρΙήοηδ άβ 
ββ ιηβηιβ ΐ-βχΐβ βη αγαηΐ Ιο ΙιοτΡαηαδ ου §αζορΊιγ1αοίυηι ρι*βδ άυ άία- 

ΡοηΐΡοη. 

(^υαηά Ιβδ ίίάβίβδ ΓβιηβΐΐαΐβηΙ Ιβδ οίίΓαηάβδ δΐΐΓ Ιβδ αυίοΐδ αοββδ- 

δοΪΓβδ, Ιβδ άίαβΓβδ 1β πιοηιβηΐ. άβ ΓοίίβΓΐ-οΪΓβ αττίνβ, ΐΓαηδροΓίαΐβιιΙ Ιβδ 
βΙβιηβηΡδ βυβίιαπδΐίφίβδ άβ οβδ αυίβίδ .4 ΓαυΙβΙ ρπηβΐραί, ηουδ Ρανοηβ 
άίί1. Οβ14 δβ ραδδαΐί ίοηί αυδδί^ δϊηΐρίβηιβηί, ά’αρί’βδ Ιουίβ νΓαΐδβηι- 

Ιίΐαηββ, ΙοΓδ φιβ δβίοη ΤΙιβοάοΓβ άβ ΜορδυβδΙβ (οα 350 - 428), Ιβδ βίβ- 

πιβηΐδ βυοίιαιάδΐΐςυβδ αρροΓίβδ ραΓ Ιβδ ίΐάβίβδ, βίαΐβηΐ άβροδβδ άαηδ 
υηβ ρίβοο 4 οδίβ άβ Ι’αυίβΐ, οοηηυβ υη ρβυ ρΐηδ ίαΜ οοιηπιο ραδίορίιο- 

ιήοη2. ΟβΐΙβ ρΐβοβ δ’ϊάβηίίΓίβ ίρββ ρΐ’θ5αΙ)1βηιβηΐ ανβο 1β «άϊαΐίοηΐΐίοη» 

άβδίφΐβ 4 οβΐΐβ βροςυβ οοιηπιβ Ιβ Ιίβυ ου οη Γβηιβίΐαίί 3α ναίδδβΐΐβ 1ί- 
ΊυΓφίΐυβ3. Εα ΊΓαηδΙαΐίοη ιηβηΐίοηηββ βδί 4 Ι’οηφηβ άβ οβ ^υϊ άαηδ 
Ια 3ί1>υτ·φβ Εγζαηίΐηβ δβ ςηαϋΠβΐ’α οοιηηιβ «ρΓΟδΕοηιΐάί» αη οοηαιηβη- 

οβηιβηί άο Ι’οίίβΓίοίΓβ4. Ο’βδΐ αρραΓβηιιηβηί 3β γΗο άβοπΐ ά’αυΐηβ ραιά 
ραο 3βδ Οοηδίΐΐυΐίοηδ Αροδίοΐίςυβδ (ών γενομένων — α δαΛΓοίΓ Ιβδ οα- 

1. νοίρ διιρΓα, ρρ. 43-44. ΗίρροΙι/1., ΤΥαάίί. αροκί: 23 ( = θΓάοη. βοοίβδ. 1&1·. 

ΒΧΧΙΙΙ, 1): Εί ΐιιητ. - &ρτβδ 1β 1)&ϊδβΓ <1β ραϊχ - ίαηι ο/(β7·αΐιΐΓ οΰΐαΐίο α άΐαβοιιΐύιις 

(.ρΐΒοορο εί ξεαίίαβ α§αΐ ραηβηι ... εαΚεοη νίηο ηύχίΐίΐη βίο. {ϋ ί χ, ρ. 40. Β ο { Iβ, 

ρ. 54 § 21 [ = 53-54]. Οί. II α η δ δ β η δ, Βα ΙίίϋΓ^ίβ ά’ΗίρροΙγίβ [Ροηϋί. ϋηίν. 
Ογθ^Ογ.], ρ. 114). 

2. νοίι* ΐηΪΓα, ρρ. 95δδ.. 
3. δρηοάβ άβ Εαοάίοέβ (βηίΓβ 325 βί 381) Οβ,Π. 21: Ότι ού δεί ύπηοέτας εχειν 

χώραν έν τω διακονικά) και άπτεσθαι των ιερών σκευών (Κ & 11 ί 8 - Ρ Ο 1 Π 3, Σύντα¬ 
γμα 3, ρ. 190). 

4. Β ρ ί % 1ι ί ιη α η, ΒΗιιΐ'^ΐβδ, ρρ. 319 βί 380, Ρ. Τ γ θ ιη ρ β 1 & δ, Αί τρεις 
λειτουργίας Αάιβηβδ 1935, ρ. 87 (Ιϋυι^ίθ άβ 81. 3βαη ΟΙιτνεοδίοΐΏβ), Β Γ ϊ § 1ι ί- 

ηι & η, ρρ. 319 θί 401, Τ γ β ιη ρ β 1 & 5, ρ. 171 (ΗΒη-φβ άβ 81. Βαδίΐβ). 8πγ Ια ρΓΟδΒο- 

ιηίάί οί. Τ α ί ί, ΤΙιο ΟΓβαί Εηΐρ&ηοθ, ρρ. 350-373. 1. Υοιγ δτιρΓδ., ρρ. 37 βΐ 53-54. 
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ίββΓητηβηβδ βί ββηχ ηηί δοηί ιηίδ ηη ΐ'ηη£ (1β ββηχ-βί, ρηΗίδ—οι διάκονοι, 

προσαγέτωσαν το. δώρα τφ έπισκόπω προς τό θυσιαστήριον)5. Οη δίίηβ 

Ια Ιβδ οπ§ίηβδ (Ιβ Ια «§ταη3ο βηίΓββ» 3β Ιη ΙίίηΓ^ίβ Εγζηηίίηβ1 2. 

Νοηδ ταρρβίοηδ 16 δίαίηί ΓβρΓοάηίί ρηΓ Ιβδ Οηηοηδ ΑροδίοΙίηηβδ 
3 βί 43. Οη Π8 ροηνηίί 3οηβ ηάιηβίίΓβ, ρηΓηιί Ιβδ οίίτηηάβδ Γβηαϊδβδ 
3ηηδ 1β άϊηΓοηίΙίοη βη ηηηβχβ ηη 8. 3 η ηηβΐΐιβχ οη 3β Γηίιίηηι, ηηβ 
ββΐΐβδ ηηί βίηίβηί ηΐίΐβδ 4 Ιη βόΙόΙίΓηίίοη 3β Γβηβΐιηηδίίβ, ροΗόβδ βη- 
δηίίο 4 Γβνβηηβ ροηΓ ΓοίίββίοίΓβ; ηηαηί ηηχ ηηίββδ—ίΐΐίβίίβδ, ηοη βη- 
βΙιαΓίδίίηηβδ—οη Ιβδ άίδίηΕηηίί ηη βΙβΓ§β. ΑΙοΓδ ηυ’ηηραΓανηηί, 1β Ιίβη 3β 
άβρόί 3β8 οίίβηηάβδ — 1β ρηδίορίιοηοη οη ηη ηηίΓβ Ηβη δίίηβ ρββδ (Ιβ 
Γηηίβ)—βίαίί ρΓοβΙιβ 3β ββ άβηιίβΓ,Ιβ άβρίηββηαβηΐ ηη άίαΓοηίΙωη ηηηβχβ 
3β ββ Ιίβη 3β άβρόί, η ηυ§ηιβηΐό 1η άίδίηηββ βηίΓβ οβίηϊ-βί βί Γαηίβΐ, βί Γβηάη 
ηΐηδί ηβββδδηΪΓβ ηηβ οβΗηίηβ βοΐβηηίίβ άηιΐδ 1η ίβηηδίηίίοη (Ιβδ οΓΙαίίοηδ 
3η άίαΙίοηίΓοη βη ηηβδίίοη νβΓδ Γηηΐβΐ. Ο’βδί ββ ηη’α βΐβ άβνβίορρβ βη 
Ιη «§Γηηάβ βηίΓββ»4 5. ΙΤηρρηΓΪίίοη 3β ββ άίαΓοηίΕοη η άοηβ βηίΓηίηβ ββ 
βΐιηη^βηιβηί, Γηη άβδ ρΐηβ ίητροΓίαηίδ άαηδ Γβνοίηίίοη—δί Γοη ρβηί 
άΐΐ’β—δββηίςηβ (ίάβαίΓαΙβ) 3β 1η ΙίίηΓ^ίβ Βνζηηίίηβ. ΪΑηνίδ δοηίβηη ίβί 
βοηββπιηηί 1η Οατκΐβ ΕηΐΓββ δ’ηββοΓάβ ηηδδΐ η1ηΙίίθΓ£Ί6 βη ηδη^β άηηδ 
1η Οαηάβ Ε§1ίδβ 3β Οοϊΐδίηηίίηορίβ οη 1β άίηΙαηυΑοη, ίάοηίίίίβ ηη δίββ- 
νορίιγίηΐάοη βδί δίίηβ η ηηβ οβΓίηίηβ άίδίηηββ ηη Ν.-Ε. 3β Γβ^ΐΐδβ5. 

1. Αρο8ΐ. Οοη$ΐ. VIII 12, 3 (ΡΟ 1,1092, Ρ η η Γ, ρρ. 494-496, ζ> η α δ I β η, 

ρ. 212). 
2. α. Γ) ί X, ΊΊιθ δΐΐθ,ρβ οί Ιΐιβ ΡΗχιγ^υ, Εοηάοη 21945, ρρ. 120 βί 290, 

ΤαΓΙ, Τΐιβ Οροαί ΕηίΓαηοβ, ρρ. 37-38, 39, 47 βί 324. ΙΙηβ ρΓοοβδδίοη βΙ&ΏβηΙα'ΐΓβ 
γ βδί ρΓβδυιηββ. 

3. νοΐΓ δηρΓη, ρ. 56-59. 
4. 8ιιγ Ια «£Γ&ηάβ βηίΓόβ» νοά: Τ & £ 1, ΤΒβ Οβαί ^ΕηίΓαηοβ, ρρ. 3, 11 δδ., 

22-23 βί 184. II βοηδίάβΓβ δοη ΟΓίβ'ίηθ βοτηιηβ ηη «ηιγδίβΓβ» (ί Ε., ρ. 52. Οί. ιη β γπ θ 

& η ί β η γ, Οπβηί. ΟΕπδί. Ρβποά. 36, 1970, ρρ. 73-107). Ό’&ρΓβδ 1β βοηίβχίβ άβδ 

ίβ,ϊίδ όηοιιοέδ ίοϊ, οη <Ιοϋ 3.άιηθί.ίΓβ ςυβ 1β Γϊίβ Ιη ΟΓηηάβ Εη^όο & θίβ ίηδίΐίηβ άαηδ 

η η. ίβΓΓίΐοίΓβ οΐι ΓοΜ&ϋοη άβδ οίίβ&ηάβδ ηοη βιιοΐιηπδΐΐίίυβδ ^ βίβ άβρίηοέβ ροιίΓ 1η 

ρΓβηιίβΓβ ίοίδ βη άβΙιοΓδ άιι δαηοίιιειΐΓβ, 5 δανοΪΓ ηη άϊηΐιοηίΐίοη ηηηβχβ οη ηα δΐίβνορίιγ- 

Ιηΐίΐοη ηηηβχβ (νοίΓ η. 5). 
5. δηι- Ιβ δΐίβνορίιγίηΐίίοη άβ 81β-8ορ1ιίβ, άβ Ια ρβηοάβ ρΓβ]ηδίίηίβηηβ άβ οβίίβ 

ό^ΐΐδβ, υοιγ: Εη§;. ΑηΙοηίαάΐδ, Έκφρασίς τής ' Αγίας Σοφίας, I, ΑίΜηβδ 1907, 

ρρ. 6 βί II, ΑΙΙιβηβδ 1908, ρρ. 146-147, Ρβρίάηη Ό ΐ γ ΐ ιη 1 β 1<: ΐ η, Εβ δίίβνο- 

ρ1ιγ1&Ιι:ίοη άβ 8&ίηίβ-8ορ1ιίβ, Ηβν. Εί. Β^ζ. 19, 1961, ρρ. 397-400, Β α 1ι ϊ ό, Ι.β. ρρ. 61- 

62, Τ 1ι ο γπ & δ Ε. Μ & ί 1ι β \ν δ, ΤΕβ ΕαΕν ΟΙιηΓβΙιβδ οί Οοηδί&ηίίηορίβ: ΛγοΙιϊ- 
ίβοΐιΐΓβ αηά ΙάίηΓ§’},', υηίνθΓδίΙγ ΡαρΕ-Εοηάοη (1971), ρρ. 16-17, ίί^. 2 βί 3, Τ α ί I, 
Τΐιβ ΟΓβαΙ Εηίραηββ, ρρ. 185-191. Ο’αρΓβδ ηηβ ΙιηΗαΙΐοη άη δ^νορίι^ΐαΐάοη άβ Ια 
ΟΓ&ηάβ Ε^Ηδβ α βίο Γ&ίοηίόβ & 8ίβ Ιι*βηβ αη ΥΙΙΙε δ. ηηβ αηηβχβ τοηάβ αηδδΐ βί αη 
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ϋη οοηδβφίβηί 3ο ΓηρρηιΉίοη 3η 3ίη]ςοηί1ίοη βη ηηηβχο βδΐ 3'ηηίι-ο 

ρηιΊ, ηοηδ βΓονοηδ. 1η βΓβηΐίοη (Ιβ Γοίίίββ 3β 1η ρροίΐιβδίδ (^υϊ αιίΓα δοη 

3βΛΓβΙορρβπιβη1. Ιβ ρΐυδ βίβηάη 3ηηδ Ιβ ΐ’ίΐβ ^Υζηηίΐη1. Εη ρι·οΐ.1ιβδίδ 

^ζηηΐίηβ ηρρηβηίΐ βοιητηβ ηη 3β3οηΜβιηβη1, 3η τίΐ-β 3β ΓοίίβΗοίΓβ, 

βοηΐβηιροΓηίη 34 Ιοηΐβ βνί3βηββ 3η άβρίηββιηβηί 3β 1η ΐ’βηιίδβ 3βδ οί- 

ίΓητκΙβδ ηη δηηβίηηίΓβ ρηη Ιβδ ί“ί3βΙβδ νβΓδ Ιβ άίαΐωηίΐίοη βη ηηηβχο. Α 
Γοπ^ίηβ 3β ββΐ οΓίίββ δβ ΙβοηΛ^β βνίάβηιιηβηί 1η Ιιβηβάίβίίοη 3βδ οίίΐ’ηη- 

3βδ ς;ηί ηυτηϋ Ιίβη 3ηηδ Ιβ 3ίη1νοηί1<οη βη ηηηβχβ ηη Γηοηιβηί 3β 1η ι*β- 

Γηίδβ 3βδ 3ϊνβΓ8β8 βδρβββδ ηη ρΓβίΓβ βί 3ο ΡβηΓβ§ίδΐΓβιηβη1 3βδ ηοηΐδ. 

II δβηιΡΙβ ρΓββίβίδβιηβηΐ ςηβ β’βδί η βηηδβ' 3β ββ 3βρ1ηββηιβιϋ ςη’οη ίη- 

ίΓβ3υίδΐ1. ββΐ βιΐΓβ§;ίδΐΓβηιβηί. Οβίηϊ-βί, <^ηηη3 Ιη Εβηβ3ίβίΐοη 3βδ οΙίΓηη3βδ, 

βηβΙιηΓίδΐίςυβδ οη ηοη,ηνηΗ Ιίβη άβΛ^ηη! Γηηΐβΐ ΐππηβ3ΐηΐβιη6η1, ρβη3ηη! 

ΓοίίβΓΊοίΓβ2, η’βΐηίΐ ρηα ίη3ϊδρβηδηΙ)1βί ρηΓββ ςυ’οη ρΓοβΙηηιηίΐ Ιβδ ηοιηδ 

3β ββηχ ςηί ίηίδηίβηΐ Ιβδ οί1ταη3β3? βη ιηβιηβ Ιβηιρδ, ββί-η-3ΪΓβ ρβη- 

3ηηΡ 1η οοηιηιβπιοΓηΙίοη (}ηί δηΐνηίί. Μηίδ ΙοΓδ^ηβ Ιβ 3θρό1 άβδ οίί’ΐ’ηη- 

3βδ ίηΐ άβί&βΐιβ άβ ΓοίΙβΓίοΪΓβ βί άβ 1η οοιηηιβιηοΓηϋοη, βί άοηβ άβρ- 

Ιηββ άβ Γβ^ΐίδβ άηηδ Ιβ άίηΚοηίΡοη, οη βηί Εβδοίη ά’βπΓβ^ΐδίΓβΓ ββηχ φΐί 

ίηίδηίοηί Ιβδ οίίβηηάβδ ηίίη ηηβ ΙβηΓδ ηοηΐδ ίηδδβηί ηιβηίίοηηβδ ρβη- 

άηηί 1η βοηιιηβΓηοΓηίΐοη. Εη πιβπιβ ίβηιρδ ηηβ 1η τβηιίδβ άβδ οίίΓηηάβδ, 

οη άβρίη^η ηηδδΐ ηΙοΓδ Ιβδ ρΓΐβΓβδ ηηΐ ηββοιηρη§;ηηΪ6ηί Ιβδ άπ^βΓδβδ βδ¬ 

ρβββδ 3’οΕΙηίδ3. Ο’βδί Ιβ ρΐ’οββδδηδ, ηοηδ ρβηδοηδ, ηηί δβ άβάπίί 3η 

άβάοηΜβιηβηί 3η ίβπηβ «ρΓΟδΕοπλίάβ» ρηβ Ιβηηβΐ βδί άβδί^ηβ Γοίίίββ 

Γηβτηβ βπιρΙαοβΓηβηί (Γ. Ό ΐ γ ΐ πι ί β 1< ί η, Ββδ ίοηίΐίβδ ί&Ηβδ βη 1946-1947 βί βη 
1958-1960 βηίΓβ 8αίηίβ-8ορ1ιΐβ βί δαΐηίβ-ΐΓβηβ ά Ι.δΙ&ηάιι), ΟαάΐβΓδ ΑΓοίβοΙ. XIII, 

1962, ρ. 162, ίΐ£. 2, υ γ 5 ΡβδοΙιΙοΛν, Βίβ ΙτβηβηΙίίΓοΙιβ ίη Ιδίαηάηΐ. υηίβΐ'- 

δυο1ιιιη§· ζυΓ Αΐ’οΐάίβΐί-Ι,ηρ [=Ιδ1αηΙ). ΜΐίΙβίΙ., ΒβίΒ. 18], Τιιάΐη^υβ 1977, ρρ. 212-213, 
ρΐ. 2. Οί. Μ α ί Ε β Λν δ , ΕαΓΐγ, ρ. 85, ίί^. 44), ηη δΕβνορΕ^ΙαΙίίοη αρρ&ΓβηηηβηΙ). Λ 
Οοηδίαηίϊηορίβ οη ηβ ίΓοηνβ ηιιβ άβιιχ βχβιηρίβδ βηοοΓβ άβ δ1ίβνορΕγ1α1άα άέΐαβίιέδ 
άη οοΓρδ άβ Γβ§·1ίδβ ηηί δοίβηί Γηβηΐίοηηβδ (Τ α ί ί, ρρ. 190-191). 

1. 8ογ Γοίίΐοβ άβ ρΓοΐάβδίδ υοϊγ άβδ ίηίοΓηιαίϊοηδ οίβζ Ματοο Μαηάα- 

1 ά, Βα ρΓοίβδί άβΐΐα Ιίί,ηΓ^ΐα ηβΐ πίο Βίζαηί.ίηο-ΟΓββο, ΟΓοΙΙαίθίταία 1935, ραδδΐηι. 

Οί. Α η ί ο η Β α η ιη δ ί α γ Ε, ϋίβ Μβδδβ ίπη ΜοΓ^βηΙ&ηά, Κβηιρίβη-Μυηίοΐι 
1906, ρρ. 110-111, ηιβπιβ αηίβητ, ΕΐίηΓ§’ίβ οοπιραΓββ, Οΐιβνβίο^ηβ-Ραπδ3 

1953, ρ. 145, 8. 8 & 1 α ν ί 11 β, ΕϋηΓ§·ΐβ3 οπβηίαΐββ. Νοίίοηδ ^βη,βΓαΙβδ, βίβπιβιιΐδ 
ρπηοίραηχ, 1932, ρ. 26, Ιοαηηβδ ΜϊοΕαβΙ Η&ηδδβηδ, Ιηδίίίηίίοηβδ 
Ιίίηΐ’^ίοαβ άβ ηϋΕηδ οη'βηΙ&ΙϊΕηδ, III, Βοιηβ 1932, ρρ. 17 δδ. βί- 21 δδ., Τ γ β ιη ρ β ] & δ, 
Αί τρεις λειτουργία!., ρρ. 17 δδ., η. 1, Ρ α 11 α 5, Ή «θάλασσα», ρ. 119, Τ α Γ ί, Ι.β., ρρ. 11 

δ. βί 273-274. 

2. Υοή δηρι*α, ρρ. 42δ. 
3. Υοϊγ δηρΓα, ρ. 42, η. 2 βί 3. 
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(11 Ια ρΓοίΙιόδΐδ1—υη ίβπηβ ςυί α δυΐ’νββυ αιιβδΐ 4 δα ρΐαββ ΟΓί^ΐηοΙΙβ 
άαηδ Ια 1ίίυΓ£ΐβ2 —βί άβδ άίνβΓδβδ ρΐ’ίθΓβδ ραΓίίβυΙίβΓβδ 4 Ια άβηέάίοίίοη 
(Ιβδ οίίτ&ηάβδ ηοη βυοίιαπδίίηυβδ, 4 δανοΐΓ άβδ ίπιίΐδ βί ά’αυίΓβδ ρΓο- 

άυίίδ άβ ΓαβτίβυΙίυΓβ, αηίιηαυχ ά’βίβνα^β βοΓηρήδ, ίηαίηίβηυδ βη ηι&Γ^β 
άυ βυΐίβ οίίΐβίβΐ Βγζαηίίη3; υηβ ιηβηίΐοη άβ οβδ άβηάβΓβδ βθ ίΓουνβ 
άό,]'4 άαηδ Ια ΤΓαάίίΐοη Αροδίοΐκιυβ ά’ΙΙίρροΙγίβ4. δο άβάυίί αυδδί 
άυ άβρίαββηιβηί βη β[υβδίίοη Ιβ πίβ ηιαΐηίβηυ άαηδ Ια ηιβδδβ δοΐβηηβΐΐβ 
(Ιο ίΓαάίίίοη βγζαηίίηβ, ού Ιο ρΓβίΓβ ηβ ίίηίί ραδ Ια ρΓβραΓαίίοη (Ιβδ ο!> 

Ιαίδ, νοΐτβ ιηβιηβ Γοίίίββ (1β Ια ρΓοίΙιβδίδ, αίίη ηυβ ββ άοίί ίαίί ρβχ Γβνβ- 

ηαβ αναηί φΐβ Ι’οίίβΓίοΐΓβ ηβ οοπυηβηββ5. ΑυίΓβδ βοη,ίβοίυΓβδ βηίίη: 

Ιβδ άίνβΓδβδ ιηαηίρυΐαίίοηδ δαβΓΪίίβίβΙΙβδ ςυί δοηί ίηίβφέβδ αυχ ηίβδ άβ 
Ια ρΓβΙ,Ιιβδίδ, ού ά’αυίΓβ ραιά υηβ βοηυηβιηοΓαίίοη α ίΓουνβ δα ρΐαοβ 
οοηυηβ υηβ δυίίβ άβ ΓβηΓββ’ϊδίΓβιηβηί (Ιβδ ηοηΐδ άαηδ Ιο ηουνβΐ βιηρία- 

ββηιβηί άυ άβρόί άβδ οίΐταηάβδ, Ιβ άίαί(οηϊ1<οη βη αηηβχβ6. Οα βοιητηβ- 

τηοΓαίϊοη, άαηδ Γοίίίοβ άβ Ια ρΓοίΙιβδίδ (Γαυ]ουΓ(Γ}ιυί βδί υη βίβηιβηΐ 
βδδβηίϊβΐ άβ Ια ββΓβηαοηίβ ςυί δ’γ άβΓουΙβ, οοηυηβ ηουδ βΓογοηδ ({υ’βΐΐβ 
Γέίαίί άαηδ οβίΐβ ρΓβδυιηββ, φΐϊ αναίί Ιίβυ αυίΓβίοίδ άαηδ 1β άία1<οηίΙ<:οιι 
βη αηηβχβ. Μαΐδ Γοίίταηάβ ά’βηββηδ, ρβηηίδβ ά’αρί’βδ Ιβ 3β Οαηοη Αρο- 

δίοϋφΐβ «(ριι’βΐΐβ δοΐΐ ίαίίβ δυβ Γαηίβΐ ρβηάαηί ΓοίίβΓίοίΓβ» (Μή εξόν 

δέ έστω προσάγεσθαί τι ετερον προς τό θυσιαστήριον ή ελαιον εις την λυχνίαν 

και θυμίαμα τω καιρω τής άγιας προσφοράς) α βαΓάβ δα ρΐαοβ ρπηιίίίνο 
(Ιαηδ Ια ΙίίυΓβίβ αιηδϊ φΐβ Ια ρπβΓβ (Γαββοιηραβηβτηβηί (ριϊ Ιυί βδί ραΗί- 

ουΙίβΓβ (ίιυιηβάίαίβιηβηί αρΓβδ Ια βΓαηάβ βηίΐ'ββ)7. Ι2βχοβρίϊοη (|υβ 
ηοιίδ νβηοηδ ά’αΙΙββυβΓ βίαγβ Ιβδ άβάυοίίοηδ αναηοββδ οί-άβδδΐΐδ. Οβ 

1. Ρ 5. Ο β γ τη α η. ο δ. ΗίδΙ. 6θο1β5. οΐ οοηίβιηρί. ιηνδΐ: 'Η προσκομιδή ή γενο- 

μένη έν τω σκενοφνλακίφ (ΡΟ 98, 396). ΟΓ. Β γ ΐ §■ 1ι I ιη α η 319, Τ γ β τη ρ 6 1 & 8, ρρ. 
222 δδ., Μ 9 η ά α 1 9, ρρ. 39, 45, 46. 68, 69, 84 βί ρ&δδΐΐΏ. 

2. νοίΓ δυρΓα ρ. 73 η. 4. 

3. νοίΓ Ρ 9 I ] α δ, Ή «θάλασσα», ρρ. 114 βί 115. 

4. νοίΓ δΐιρΓΌ, ρ. 42 η. 2 {6'ί φάε οίειινι ο[[α·ΐ ... δ'υηίΐίΐα· .ή ριιΐ.$ οαεβιιηι βί οΐίοαε 
οή'βιβΐ ... Ιη οιηηί νβτο δαιεάίοΐίοηβ άΐοαίην: Τώί ξΐονία βίο.) οΙ η. 3 [ΡηιοίιΐΒ ηαίοε 
...Ιη οηιηιδηε αηίβιη ριιαβ ρετοίρΐιιηΐιιι· εαηοίο Ώοο °ταΐίαβ αραηΐ βίο.), (^ί. Β 6 Γ η 9 γ (1 

Β ο 11 ο, ΗϊρροΙ^Ιθ (3β Κοιώθ, Β& ΤΓ9(ϋ1.ϊοη Αροδίοΐίηυο (=3οιιι·οβ5 ϋΙΐΓβίϊβηηοδ 
11 Βίδ), Ραπδ 1968, ρρ. 112-113. 

5. νοίΓ 8. Ρ β I γ ί 4 β 5, Β& ρΓβρ&Γαΐίοη άβδ οΒΙ&Ιδ (Ιοη,δ Ιβ τίΐβ £Γββ, 
Εοΐιοδ 4’ΟπβηΙ III, 1899-1900, ρ. 68. 

6. νοίΓ δΐιρτβ, ρρ. 65δ.. 

7. ΕίίυΓ^ίβ 4β 81. 3α(Χ[ΐιβ5 (Β γ ί § Η ί ιη α η ρρ. 32 βί 41), ΙύίιΐΓβ'ίβ (Ιβ 81. 

Μαρο (ί Β., ρρ. 123). νοίΓ &υδδΐ Ε ί β 1 ζ ιη α η η. Μβδδβ ηηά ΙΙβΓΓβαηΐίΐΙιΙ, ρρ. 88 

55. ΰί. Ρ 9 11 9 5, 'ΙΙ «θάλασσα», ρ. 116. 
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ίβχΐβ (1ιι Ί βδίαηιβηίυηι Οοιηίηΐ βοηββΓηαηί Ιβ (ΙίαΕοηίΙίοη τβίΐβΐβ υηβ 
ίΓαάΐίϊοη ΙίΙιίΓοϊ^υβ ΐουίβ άίίίβΓβηίβ-άβ οβίΐβ αάαρίββ άαηδ Ιβδ β^Ιίδβδ 

ραυΓνυβδ άβ ραδίορίιοιηα ου άβ δαβΓίδϋβδ άβ ΐγρβ δνηβη. 

Οη ογοιΙ φΐβ Ιβ I βδΐαηιβηίυπι ϋοιηΐηί, οοιηρίΐβ αυ νβ δ. βδΐ ά: 

0ΓΪ§ΐηβ δνΐ'ίβηηβ1. Μαίδ 3β ίαίΐ (ριβ ΓοίΓίοβ άβ ρΓοΙΙιβδίδ δ’βδΐ (ΙβΛ^βΙορ- 

ρβ (Ιαηδ Ια Ιϊ1υΓ§'ίβ Βνζαηΐίηβ, άίδοηδ ραηηί Ιβδ ρβυρίβδ άβ Ιαη^υβ §Γβο- 

(^υβ, ίηίΐΓπιβ υηβ ΊβΙΙβ ορίηίοη; αυ βοηίΓαΐΓβ ί! βοηίΐΓΠΐβ ρουΓ Ιβ ίβχΐβ 

βη ςυβδίΐοη υηβ οΓΪ^ίηβ βοηιηιυηβ ανβο οβΠβ άιι άίαΙ(οηίί(οη βη αηηβχβ 

<μπ ηβ ρβυΐ ραδ <Ήι*β οΓΪ^ίηαΪΓβ άβ δ3η*ίβ. Α ββ ροίηΐ βδΐ δί^ηίίίβ&ίΐί Ιβ 

ίαίΐ ([υβ Ιβ Τ βδίαηιβηίυιη Ι.)οηιίηί Γβάϊ^β βη ^τββ, ηιαίδ ραηνβηυ ΐυδ([υ54 

ηουδ βη δγΓία([υβ, δβ ταΐΐαβίιβ 4 Ια ΤΓαοΙίίίοη Αροδίοΐΐφΐβ ά’ΗΐρροΙ^άβ2 

Ιουί βοιηιηβ Ιβδ Οοηδίϊίυίΐοηδ Αροδίοΐϊςυβδ3. 

Οβ 1 αηαΚ·8β ^υί νίβηΐ «Ι’βίΓβ ίαίΐβ, ί). δβπιβίο ΓβδδΟΓίίΐ' ([υ’βη Οΐ’βοβ 
Ιβ (Ιΐαΐνοηϋίοη Γα^ουΐέ βδί ά’οη^ίϊΐβ ΙοοαΙβ. Εβ Τβδίαηιβηΐυιη Οοιηίηΐ 
η’βδΐ ραβ 4 Γοπφηβ άβ οβί-ΐβ άϊδροδΗίοη αΓβΙιίίββίυΓβΙβ, ίΐ η’α ΓαΗ ςυβ 
Ια (ΙίίίιΐδβΓ. Οβ ΓβάαβίβυΓ άυ Ιβχΐβ βη φίβδίίοη δβηώΐβ ανοίΐ’ βυ α Γβδ- 

ρΐ'ίί υη άχαΐίοηίΐίοη—ανβο υη αίπαπι βί άβδ ροΓίί^υβδ ίουΐ αυΐουΓ~4 

ρβυ ρι*βδ βοιηιηβ ββΐυί άβ ία ^αδΐΐίςυβ ά’ΑΙΙάδόη 4 ΝίΕοροΙίδ {ίί§'. 8 βί 12). 

Οβδ βάιίίββδ άβ ΤΓαηδΐοΓάαηίΘ ραΓαίδδβηί ανοΐΓ βίβ άίρββΐβηιβηΐ ίηίΐυβη- 

ββδ ραΐ’ Ιβ ίβχΐβ άυ Γβδίαηιβηίυιη Οοηιίηί ςηαηά ί) βδί αιτίνβ ΐυδ^υβ 14. 

II βδί Γαίδοηηαάΐβ άβ δυρροδβΓ <ρυβ Ιβδ ιβχίβδ άβδ Οαηοηδ Αροδίο- 

Ιίφίβδ 3 βί 4 ββιιχ ςιιί οηί ΐΓαίί αυχ οίΊΐ’αηάβδ—δοηί Ιίβδ §βο§ταρ1ιϊφΐβ- 

ιηβηί 4 Ια τβ§ίοη ου α βίβ βοη^υ Ιβ άίαΟοηίΙίοτι βη αηηβχβ, ηα’ίΐδ δοηί 
Ιίβδ αυ ουίίβ βη ιΐδαβ“β άαηδ ββίίβ Γβ^ίοη, βί ςη’ίΐδ άαίβηί ρΐυδ ου ιηοίηδ 
(Ιβ 1 βροςυβ ου ββ (ΙίαΟοηίΙϋοη βδί αρραΓυ. Οβ άίαΐίοηίΐίοη βη αηηβχβ 
δβ ρΐ'βδβηίβ (Ιοηο βοΓηηιβ υηβ Ιΐιηίίβ αηίβ φΐβπι ρουΐ’ Ιβδ Οαηοηδ Αρο- 

δίοΐίφίβδ 3 βί 4, βί Ια Γβφοη οϋ ββ άίαΙίοηίΙ(οη βδί αρραΓυ βδί ίΓβδ ρβο- 

Ιιαάίβηιβηί ββίίβ άο ΙβυΓ οιη^ίηο. ^υαηί αυ ίβχίβ άυ Τβδίαιηβηίυηι Ι3ο- 

ιηίηί, Ιβ (Ιΐαΐωηίΐίοη οοηδίϊΐυβ υη ίβΓηιίηυδ αηίβ ςυβπι ρουτ δοη βίαίιο- 

Γαίίοη, βί αυδδί υηβ ίηάίοαίΐοη δυΓ ΓβηάΓοίί άβ δα Γβάαβίίοη. Οβδ άοη- 

ηββδ αΓβΙιβοΙο^ί^υβδ βοηηυβδ 4 ββ ^ουΓ ρβηηβίίβηί άβ ίίχβΓ βοηιιηβ δυίί, 
ραΓ ΟΓάΓβ βΙΐΓοηο1ο§’ί([υβ, Ιβδ ταρροΓίδ Ιιίδίοπφίβδ βηίΓβ Ιβδ ίβχίβδ βί 
Ιβδ τηοηυιηβηίδ, ίβίδ ςυβ ηουδ Ιβδ ανοηδ βχαηιίηβδ: Αρραπίίοη άβδ Οα¬ 

ηοηδ Αροδίοΐκφβδ 3 βί 4—βοηββρίίοη άυ άίαΐίοηΐΐϋοη βη ίαηί φΐ’αη- 

ηβχβ {([υβίςυβ ραιά άαηδ ΓΙΙΙγιϋβυιη οπβηίαΐ)—Γβάαβίίοη άυ ίβχίβ άυ 

1. <3 ιι 9 5 Ιβ η, Ιηίΐίαΐίοη αιιχ Ρθγθβ άβ Γβ^ΐίδβ, II, ρρ. 221-222. 
2. π α 5 I β η, Ι.ο. 

3. Vοϊγ δαρΐ’9, ρρ. 58-59. 
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ΤβδΊαηιοηΙυπι Όοιηΐηΐ βη οβ (^αί 9. Ιΐ’αϊΐ αα άίαΕοηίΙωη ίηίΐπβηοβ άα 

Ι,βχίο (Ια ΤβδίαπιβηΙχιηι Όοηιίηί βπγ 1’ αΐ'βΙιίίβοίαΓβ βοοίβδίαδίίφχβ (Ιο 

ΤΓαηδΐοΓάαηίβ. Οβ ηαΐ Γβδδοΐ’ί άβ Γαηαίγδβ οί-άβδδαδ ο’βδΕ ηαβ 1β οαϋο 
άβ Ια Γό^ίοη ού α βίβ οοη§α Ιβ άϊαΐωηιΐωη-αηηβχβ δβιηΒΙβ ραΓβηί άα 

οαΐίθ ριιί βδΐ ΓβρΓέδβηΙό ρβ-ΐ* Ια ίταάίΐίοη Αροδίοΐίραβ ά Ηίρροίγίβ, βΐ 

ά’αηβ ηχαηίβΓβ ^βηβΓίάβ, ραβ )α Ι^αάίΙίοη οαΒαβΙΙβ άβ Γβ§1ίδβ ρπηιίΐινβ 

(Ιο Κοηχβ αναηί δα Ιαίάηίδαΐίοη. 

3. ί.Λ8 Ραβίορίιονία άα Ιρρβ ΙιβΙίαάί^αβ: Οβ ραβ ηοαδ ανοηδ αρρβίό 
ραδίορίιοποη1 άαηδ Ια Βαδϊΐίίίαβ άβ Εββίχαίοη (ϊΐ£. 1,2βί 3) Γβίτοΐΐ ραδ- 

δα§β α άΐ'οίΐβ (Ια Ββπια φΐί βδί ίδοΐβ ραΓ αηβ βίοίδοη Βαδδβ—δβ ΓβίΓοανβ 
άαηδ Ια Βαδίΐί^αβ άβ δΕοαίβΙα βί άαηδ Ια Βαδίΐίςαβ άη ηχαΓίγΓ Κοάβαίοδ 
ά Οοπηίίιβ β^αίβηχβηί. Οαηδ Ια Βαδίΐίφΐβ άβ δΕουίβΙα (ίΐ§· 17)2 ηαί 
Γβηχοηΐβ ρΓοΒαΒΙβιηβηί αα άβΒαί άιι VI6 δ., 1β ραδίορίχοποη ά βηνίροη 
1,70 ιη άβ 1αι*§β βδί άαηδ Ια ηβί Νοβά; 1β ραδδα§β ςαί ρβητιβΐ ά’γ αβββάβΓ 
α 0,95 ηχ άβ Ιαχ^β βί βδί δίίαβ α ΡβχίΓβηχΐίβ Νοτά άβ Ια οΐοίδοη, ββ ςαι 
ίαΗ φΐϊΐ βδί αοββδδΐΒΙβ άα Ββηια, άβ Ια ηβί βί άβ ΓβχίβιάβαΓ; ϋ Υ α αη 
άβαχΐβηχβ ραδίορίιοηοη άαηδ Ια ηβί δαά, άβ 1,95 πι άβ ΙαΓ§β ιτχαίδ άβ 
οα 2,70πι άβ 1οχχ§ ςαΐ ηβ να άοηβ φΐβ ίυδορΡά Ια ροΗβ Εδί άβ Ια ηβί. 

Οβ ραδίορΙιοΓίοη η’βδί αβοβδδίΒΙβ φΐβ άα Ββπχα, βί ϋ βδί οοηχρρίδ άαηδ 
αη βδραββ ρΐαδ §Γαηά, δβραΐ'β άα Γβδίβ άβ Ια ηβί ραΓ αη ηχαΓ φΐί ρΐ’ο- 

Ιοη^β· βη 1ΐ§ηβ άΓοίίβ Ιβ δοαΒαδδβπχβηί άα βίχαηοβΐ, α 7,60 ηι άα ιηαι 
Εδί. Τοηΐ ββ ψιβ ηοαδ νβηοηδ άβ άββΓΐΓβ Γββαΐίβ ά’αηβ ίηΐβΓνβηίίοη 

ροδΙβπβαΓβ, <*ιιί άαίβ ά’αρι-βδ 522, ηχαΐδ άβ ίουΐβ ία^οη ά’αηβ βροφίβ 
οα Γόάίίΐββ ]οααίΐ δοη γοΙθ ΙϊίαΓ^ίηαβ. ϋαηδ Ια Βαδϊ1ί<ιηβ άβ ΚοάΓαΙοδ— 

φΐί η’βδί ρβαί-βίββ ραδ αϊΐΐβπβτίΓβ αα άόΒυί άα VI6 δ.—Ιβδ άοηηββδ ηβ 
δοηΐ ραδ ΐΓβδ δαββδ. Α ΓβχίΓβηχίίβ ΐηίβιάβαΐ'β άβ Ια ηβί Νοίά, αηβ οΐοίδοη 
ρσδΙβιάβαΓβ ϊδοΐβ αη βδραββ άβ βα 1,90 πι άβ Ιαβ^β ιηαΐδ ηαί δβηχίάβ βίββ 
βη^ΐοίχβ άαηδ αη βδραββ ρΐαδ §βαηά, δβραΓβ άβ Ια ηβί ραν αη ρβΐιΐ ηχαβ 

1. δυΓ Ιβδ ραδίορΙιοΓία νοίΓ Ια ΙΟχΗο^ταρΙάβ οϊίββ άαηδ Ια ρ. 55, η. 5. Α]οιιίβΓ: 

Ε ά λν ΐ η Γρβδίιϊίβΐά, Βγζαηίΐηβ ΟΙηίΓοΙιβδ αηά ΙΕβ Μοάΐίϊοαίίοη ιηαάβ ΐη ΙΙχβίΓ 
ΑΓΓαη^βηιβηίδ ο\\1η^ ίο ίΐιβ Νβοβδδίίίβδ οί ίΐΐθ ΟγοθΙχ ΚϋααΙ,ΑΓοΙιαβοΙο^ία ΧΕΙλ , 1876, 

ρρ. 388-392, Ο γ ο \ν ί ο 0 ί άαηδ Κ γ α β 1 χ η ^ , ΟβΓ&δα 181, Ο. Β α η ά πι β η η, 
0ΐ)βΡ Ραδίορίιοπβη αηά νβηναηάίβ ΝβΡβπΓαιιηιβ, Κυηδί^βδοΐιϊοΐιίΐίοΐιβ δίαάΐβη. 

ΡβδίδοΜί ίϋΓ Ηαηδ Καπίηχαηη, ΒοΗπι 1956, ρρ. 19-58. Ι)αηδ ηοίχβ αηαίγδβ ηοαδ 
ηβ ρΓβηοηδ ραδ βη οοηδΐάβΓβίχοη Ιβδ βχίρέηχϊίβδ άβδ 5γο5 άα ίΓαηδβρί άβδίδ'ηβδ 

(ΐηβ1(]αβίοίδ οοηιηιβ ραδίορΕοπα. 
2. Ο. I. ΡαΠαδ, Άνασκαφή έν Παλαια Κορίνθω, ΙΙρακτ. Άρχ. Εταιρ. 

1954, ρρ. 210-213 βί 218; ά β ΠΙ 6 ία β , Άνασκαφή τής βασιλικής τής Σκουτέλας εν 

Κορίνθφ, Ϊ5. 1955, ρρ. 19353., ίΐ£. 1. 

Μοηαπιβηίδ βί Ιβχίβδ 

φΐί ρβοΐοη^β βη Ιί^ηβ (ΙγοΗθ Ιο δοαίχαδδβηιβηΐ άα Ιχβηχα1, ά ρβα ρι·βδ 
βοηχηιβ ροχίΓ Ιβ ραδΐορίιοηοη δαά άβ Ια Ιχαδΐΐί^αβ άβ δίβοαίβία. Ιοί ααδδί 
ιΐ δ’α^ίΐ άβ άΐδροδΗίίδ ροδΙβι-ίβυΓδ. ^ααηί, α Ια ηβί δαά, δα ραι*1ΐβ οΐ'ΐβη- 

ίαΐβ βδί βη Γβίαΐίοη ραβ αη ραδδα^β ανβο αη βοηχρίβχβ ίαηβΓαΐΓβ Ιίβ αα 
βαίίβ άα χχχανίγΐ’ ΚοάΓαίοδ2; άβδ ηχαΐ’δ ρΐιΐδ Γβββηίδ γ δοηΐ ίηάβίβΓηχί- 

αβδ. Ραπχιί Ιβδ ηχοιχαηιβηίδ άβ Οοπηΐΐιβ, Ια Ιχαδίΐί^αβ άβ Οοηβ1ιι*ββδ Βα- 

δί1ί([αβ α βίϊκ| ϊχβίδ, α αη ραδΐορίιοηοη άβ βα 2,00 ιη άβ 1αΐ'§β άαηδ Ια 

ηβί ϊηίβΓίβαΐ'β δαά3 *. δβαΐβδ Ιβδ Βαδίΐίςαβδ άβ δΕοαΙβΙα βί άβ Εβοΐιαίοη 

ρβανβηΐ ίοαππΓ άβδ ίηάίββδ ροαβ άαΐββ Ιβδ ραδΙορΙιοΓία άβδ Βαδίΐΐ^αβδ 

άβ Οοηηΐΐχβ. Εβδ ραδίορΙχοΓία άβ Ια ρββηιίβΓβ οηΐ βίβ αηχβηα^βδ αρΓβδ 

1. Ευκί. δίϋίαδ, Κοιμητηριακή βασιλική Παλαιας Κορίνθου, Πρακτ. 

Άρχαιολ. Έταιρ. 1961, ρρ. 129-136, βί 1962, ρρ. 51-56, ιη β πι β α α ί ο α γ, Εα 
ΕβδΠίηιιβ βίιηβίβρΐαΐβ Γβββηιηιβηί άόοοανβΡίβ ά ΟοήηίΕβ, Αίίΐ άβΐ Λα Οοη§τ. ΙηίΟΓη. 

άί ΑγοΕθοΙο^. Επδίϊαηα (Βανβηηβ 1962), Λ^αίϊοαη 1965, ρρ. 471-479. Οί. Ρ α 11 αδ, 

Εβδ ΓηοηαηίΘηίδ, ρρ. 156-163, ίί£. 110 (δία· Ιβδ άΐδροδίίίίδ βη ^υβδίίοη ίΒ., ρρ. 159-160). 

2. Ρ αΐΐαδ , Ι.ο., ρρ. 162-163. 
3. I Β., ρρ. 172, Γί§·. 116. 



£0 Ό. I. Ραΐΐαδ 

5221; Ιο ραδίορίιοποη άβ Ια άβηχίέπιβ—άαηδ Ιβφίβΐ οη άΐδίπι§ηβ άβηχ 
όροφιβδ (Γΐ£. 2)—άαίβ ρΓΟ^αΜβπαβηΐ άβ 1’όροφΐβ άβ Ιηδίΐηϊβη Ι^2· Ροογ 
Ι,οιίδ Ιβδ βχβιηρίβδ άβ Οοηηίΐιβ Γαηηββ 550 /551 οοηδϋίυβ αη ίβπηΐηοδ ροδί 
(1ι1βπι ηοη, ραΐδφΐ’α οβίίβ άαίβ ββδ ιηοηυιηβηίδ οηί βίβ άβίππίδ ρ&Γ άβδ 
ίΓβιηΜβιηβηίδ άβ ΐβΓΓΟ ςιπ δοηί ααδδΐ 5 Υοτΐ&ηβ άβ Ια άβδίΓαβίίοη άβ 

ίοιιίο Ια νίΐΐθ (Ιο Οοπηίΐιβ. 

ΤΟ 58 

Ρί»·. 18. ΝΠίοροΗβ, 1)δ3ί1ΐοιυβ Ε, ρΓβδ <3β Ρπίνβζα. Ρΐαη. 

4 ΝίΕοροϋδ ϋ γ & Οθ]ά άβηχ βχβιηρίβδ <1β ραδίορίιοηα δβιηΕΙαΙάβδ, 

1β ρΓθΐηίθΓ άαηδ 1α*1>ωί1ΐφιβ ά’ΑΙΗδόη (%· 8). Εοβ ραδίορίιοπα οηί 
1.15 ηι άβ ΙαΓ^ο; οοηδίηιΐίδ ανβο άβδ ιηαιά)Γ6δ αηίΐςυβδ, ιΐδ οηί 1’»γ 
(1β οαίδδθδ ο51οη§ιιβδ; οβ δοηί, οοπιιηβ α Οοηηίΐιβ, άβδ αά]θϊΐοίιοηδ ρο- 

δίόπβιΐΓβδ. Αιιοιιη ίηάΐοβ ηβ ρβΓηιβί άβ Ιβδ άαΐβΓ; Πβ οηί ρΓοΕαΜβτηβηί βίβ 
αηιβηα^βδ αρΓβδ Γόροφιβ οα α βίβ φαίβ 1β άίαΕοηϋωη.3. 1/αυίΓθ βχβπι- 

ρΐβ βδί οβίιιί άβ Ια βαδΐϋςιΐθ, Ε, αη Ιίβυ-άίί ΜαΓ^αΓοηα, ρΓββ άβ ΡΓβνβζα, 

Ια νΐΠο φή α δηοββάβ α ΝΐΕοροΗδ. Εα οΐοΐδοη γ βδί βη ΐϊΐαοοηηβπβ βί 

βΐΐβ άβΐϊτη,ίίβ πη βδραββ άβ 2,30 ιη άβ Ιατ^β (% 13)4. Ε11β βδί οοηίβχηρο- 

ταΐηβ άβ Γβάίϋοβ. ϋαηδ Ια Ραβίΐίφΐβ ά’ΑΠάδόη (ίΐ§. .8) ΓαΓοΙιιίβοίβ 
η’αναΐί ραδ ρΓβνη Ιβδ ραδίορίιοηα; Ιβηι* 1αΓ§βηΓ άαηδ ΙαΡαδϋφβάβ Μαΐ’- 
ο-αΓόηα—άοη!)1β άβ οβίίβ άβδ ραδίορίιοηα άβ Ια Ραδίΐιςηβ ά’ΑΠάδόη— 

δβηιΡΙβ ίπιρΙίςαβΓ ηηβ δοΗβ ά’βΙαΕοΓαίΐοη άβ Γΐάέβ άβ ραδίορίιοηα, ςηι 

1 Ρ α 11 α 8, ΙΙρακτ. Άρχαιολ. Έτοαρ. 1954, ρ. 218. Οί. ιη β ηι β α η I β η γ , 
δοορβΓίβ ατοηοϋΐο^οΐιβ )η ΟΓβοΐα ηβ§:1ΐ αηηΐ 1956-1958, Εϊν. ΑκΛιβοΙ. Οίδί. XXXV, 

1959, ρρ. 201 01 210, ΚβαΙΙ. ζ. 5γζ. Κυηδί. Π, 1971, οοΐ. 226 (δ. ν. Ερινοε). 

2. νοίΓ δΐιρι·α, ρ. 40. 

3. νοίΓ διιρΓα, ρρ. 60δδ. 
4. Ρ α.11 αβ, Βίν. Ατοίι. Οίβΐ. XXXV, 1959, ρρ. 197-202, Βθίϋΐ. ζ. 6?ζ. 

ΚπηδΙ (νοίΓ η. 1), ρ. 222, ίί£. 6. 
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Ρί£. 19. Νίΐνοροΐίδ, Βαδΐΐΐςαβ ϋ. ΡΙαη (ά’&ρΓβδ Α. Κ. Οΐαηάοδ). 

ΕΕΒΣ, ΜιV 17-11-1980 6 
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δοηί άοηβ αδδβζ βίοϊ^ηόδ άαηδ Ιθ ΐβπχρδ άβδ ρι*βββάβηίδ. Α ρατί/ΐΓ ά’αυίΓβδ 
οΐ’ίίθΓβδ, ββδ δββοηάδ ραδίορίιοηα ρβιινβηΐ βΐ,Γβ άαίβδ αυ ρΐιΐδ ίοί άη 
άβηχίόπιβ οριαΗ άυ VI6 δ.1, Εαηδ Ια Εαδΐϋφΐβ Ό άβ ΝίΕοροϋδ, υη ραδίο- 

ρΐιοποη θτι ίοπηβ άβ οαΪ886 (2. 90 χ 1.50 ηι) (ίΐ§. 19)2 α βΐβ αιηβηα§β άαηδ 

Γβη^Ιβ διιά-ΟιιβδΙ άβ Ια ηβί ΐΓ&ηβνβΓβαΙβ. Εα Βαδΐΐΐφΐβ ϋ άαΐβ ρΓβώα- 

Ρί#. 20. δίοβί, Βαδίΐίςιιβ βρϊδοοραΐβ. Ρΐαη (ά’3ρΓβδ Κ. Ε^βι*). 

ΟΙβιηβηί άη ρΐ’βιηίβΓ φιαιά άη VI6 δΑ ΙΙη άΐδροδΐίίί αρραΐ'βπιπιβηΐ 

δβιηϊιίαΐάβ αναΐί βχΐδίβ α 1’οχΐΓβπχΐίέ Εδΐ άβ Ια ηβί Ν., α οόΐβ άη δαη- 

οΙιιαίΓβ άβ Ια Ιιαδίΐίφΐβ βρΐδβοραΐβ άβ δίοΐη (ίΐ£. 20); βΐΐβ βοηιπιηηΐηααΗ 
ανββ 1β δαηβίυαΐΐ’β ραΓ υηβ ουνβΓίιΐΓβ 0.90 ιιχ άβ 3αΐ’£β4. II ταρρβίΐβ 

1. Υοϊγ Ρ 3 I1 α δ, Κβ&ΙΙ ζ. Βγζ. Κηηεί (νοπ* ρ. 80, η. 1), οο). 226-227. 

2. Α. Κ. Ο ι* 1 3 η ά Ο δ, Άνασκαφή βασιλικής Δ Νικοπόλεως, Πρακτ. Άρχ. 

Έταιρ. 1959, ρ. 92, ίΐ£. 1 βί 2. Οί. Ρ 8.11 3.5, Ηβ&11. ζ. \>γζ. ΚυηβΙ (Ι.ο.), οοΐ. 221-222, 
ίΐ£. 5, βί Εβδ πιοηυΓηβηΙδ, ρρ. 184-186, ίΪ£. 87. 

3. Ρ 3.1138, ΚθαΙΙ. ζ. 1>γζ. Κυηδί. (Ι.ο.), ρρ. 226-227. 

4. Κ ιι (1 ο 1 ί Β£§θι\ Όίθ δίαάΐίδοΐιβ ΚιγοΙίθ νοη 81οί)ί, ά3.1ΐΓβ5ΐΐ. <1. 

οδίβΓΡ. βγοΜοΙ. Ιηδί. XXIV, 1929, ρ. 78, ίί£. 29. Οί. Ε γ η δ I Κ ί ί ζ χ η £ β γ, Α 
βτιρνβγ οί ίΐιβ 03Γΐγ οΙΐΓίδΙίαα Ιο\νη οί 81οΒί, Όυπιΐ). 03ΐίδ Ραρ. 3, 1946, ίΐ£. 127, Κ. 

Ρ. Η ο ά άί η ο ί, ί, Ε3γ17 ΒγζαηΙίηβ οΕιηοΙιβδ ΐη Μαοβάοηϊα 3ηά δοτιίΙιβΓη δβιΊη3, 
Εοηάοη 1963, ρ. 163, ϊϊ£. 74. 

ΜοηκηιοηΙδ βί ίβχίβδ 83 

Ιο ραδίορΗοποη άβ Ια ηβί 3ιιά άβ Ια Ια&δίΐΐίρνιβ άβ 3ΕοηΙβ1α α Οοπηίΐιβ 
(ίί£. 17). Εα Βαδίΐΐφΐβ άβ δίοΕϊ άαίβ άιι ρΓβηιίβΓ ςιιαί’ί άη νίβ δ.1; ροιίΓ Ια 
βοηδίηιβίΐοη βη ςηβδΐίοη άβδ άβίαάδ ηοηδ πιαηηυβηΕ Όη αιιΐΓβ άϊδροδίίΐί 
(3.40 χ 1.65 τη) δβπύάαίάβ ά οβίηί άβ Ια ϊιβδίϋφΐβ ϋ άβ ΝΐΕοροϋδ α 
βΐβ αιηβηα§Ό άαηδ Ια Εαδίΐίφΐβ άβ ΜγίΐΕαδ (ΑβαΓηαηίβ)—βΐΐβ δβ ίΓουνβ 
άαηδ Ια ζοηβ ά’ίηίΐηβηββ άβ ΝίΕοροϋδ—βοηίηβ Ιβ ηιιΐΓ ΝοΓά άβ Γβάίίΐββ 
(Γΐ§. 21)2 3. II η’βχΐδΐβ ααβηη ΐηάΐοβ β1ΐΓοηοΙο§ίφΐβ ρΓβοίδ ροαΓ ββΐ βάΐ- 

Εϊ§·. 21. Β&δΐΙίςιιβ άβ ΜγΙΐΚα, Ρΐ3η (ά’αρΓβδ Ρ. ΥοΕοίορουΙοδ). 

Γΐββ, ίΐ δβτηΐάβ ΐοηΐβίοίδ ροδΙβηβηΓ α Ια Βαδΐΐΐςηβ Ό άβ ΝΐΕοροΙίδ. Οβδ 
άβηχ άθΓηίβΓδ ιηοηιίΓηβηίδ άβ Ια Γβ§ϊοη άβ Νϋίοροϋδ βί ββ άβ 8ίο1ά δ’ 

ββαρίβηΐ ά’ιιηβ Γβ§;1β ηη’οη βδδαΐβ άβ ίαΐΓβ αρρΙΐ^αβΓ—ραδΐορίιοιάα δγ- 

1. Ι< ί ί ζ ί η £ β ρ, Ι.ο., ά’αρΓβδ Ε § £ β γ , Ι.ο., οοηδίηπίβ αναπί Ι’&η 518. 
2. Ρ. νοΕοίοροαΙΟδ, Άνασκαφή βασιλικής 'Αγίας Σοφίας Μύτικα, 

Πρακτ. ’Αρχ. Έταιρ. 1972, ρρ. 111-112, ίί§·. 1, ιηβιηβ α ιι ί β ιι γ, ΐΐ). 1979 (5 

ραΓίάίΓβ). Οί. Ρ 3 11 3 δ, Εβδ ιηοηιιιηβηίδ, ρρ. 29-30, ίί^. 12. 
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τησί,η^υβδ άβ ραΗ βί ά’αυίΐ’β άα Εβηια; ϋ γ α άοηο άβδοΕβίδδαηοβ βη 
ςυβίηυβ δοΓίβ, νοίοηίβ άβ ΓβδοηάΓβ ααίτβιηβηί Ιβδ ρΓοΕΙβιαβδ ςιπ οηί 
ΐηΐροδβ Ια οΓβαίϊοη άβδ ραδίορΕοηα Γβ§υ1ίθΓδ, οβηχ φΐϊ δοηί Ιΐβδ αη Εβιηα. 

Οβδ ρΓοΒΙβηιβδ δβ ΓαίίαοΕβηί α Γαίΐίϊδαίίοη ΙίίυΓ^ϊςυβ άβ οβδ ραδίορίιο- 

ηα. 

Ρϊ£. 22. Βαδίϋςαβ άΈ^ϊηβ. Ρΐαη (ά’αρΓβδ Ρ. Εαζαι*ΐάίδ). 

Εη άβΙιοΓδ άβ Οοηηίΐιβ, άβ ΝίΕοροΙΐδ βί <1β δίοίά—ραπηΐ Ιβδ ρπη- 

οΐραυχ οβηίΓβδ άβ ΓΙΠγπουηι οπβηίαΐ—άβδ ραδίορΚοηα δβηώΐαβίβδ 
οηί όίβ ηιΐδ αυ ]οπγ άαηδ Ια Εαδίΐϊςηβ άη Ιΐβη-άϊί ναι*άΐα ά Ε§ϊηβ (ίΐ£. 

22)1; άαηδ Ια ηβί 3ηά οη ΓβηααΓίΐυβ υη ραδίορΕοΓίοη βη Γηβ^οηηβιάβ 
άβ οα 2,05 πι άβ 1αι·§β ανβο ιιηβ ρβίίίβ ροΗβ ά’αοοβδ β ρβιι ρι·βδ αιι ιηίΐϊβυ 
άυ οόίβ Ουβδί, α ρβίϊίβδ οοΐοηηβδ αυ Ιϊβυ (Ιβδ οΗΐιοδίαίβδ. Αυουη ΐηάϊοβ 
οΕι·οηο1ο£ί(ΐυβ ροηΓ οβ ϊίΐοηιυηβηί, ηιαϊδ Ια 1αι*§βυΓ (Ια ραδίορίιοποη βί βα 
ίοΓηιβ Γβίαίΐνβπιβηί βνοΐυββ—υηβ ρβίίίβ ροΗβ αυ οβηίΓβ α υη αδρβοΐ ρΐυίόί 
ιηοηυηιβηίαΐ—ηουδ αιηβηβηί ρΐυδ ου ιηοίηδ α Γβροοριβ άυ ραδΐορΕοποη 
άβ Ια Εαδίΐίςηβ Ε άβ ΝίΕοροΙϊδ {ίϊ§. 18); άβ οίίβΓαί βηβΟΓβ υη βχβπιρίβ 
άβ ΓΠΙγποιιητ οπβηίαΐ, άαηδ Ιβ δυά: Ια Εαδίΐΐοριβ άβ ΕΓαηοοΕαδίβΙΙο α 

1. Ρ. Ε α ζ β Γ ί ά ί δ, Βυζαντινά καί μεσαιωνικά μνημεία Νομοΰ Πειραιώς, 
Άρχαιολ. Δελτ. 22, 1967: Χρον., ρρ. 161-162, ρΐαη 1. (X Ρ 8.11α 3, Εβδ ΐϊΐοηυηιβηΐδ, 
ρρ. 12-14, ίΐ§·. 4. 
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Οΐ’βίβ (ίί§;. 23)1; Ιβδ ραδίορΕοπα γ βοηί δβραΓβδ άβδ ηβίδ ραΓ ά’βραίδδβδ 
βίοϊδοηδ ς;υΐ ΓαρρβΙΙβηί Ιβδ ραδίορΕοηα άβ ίγρβ δγπβη; ηιαϊδ ΙβυΓ ίαϊΕΙβ 
ΙαΓ^βυΓ (οα. 1,50 τη) βί ΡαΕδβηοβ άβ οοηιιηυηίοαίϊοηδ ίπιρίΐφίβηί ςυβ Ιβδ 

Ρΐ§. 23. Οέίβ, ΒαδίΠςυβ άβ ΕΓβηβοΙϊαδίβΙΙο. Ρΐαη (ά’αρΓέδ Κ. ΕαδδΒΜοίαΙάδ). 

οΐοίδοηδ άβναϊβηί βίΓβ Εαδδβδ βί φΐβ, ραΐ’ οοηδό^υβηί, ϊΐδ Γβίβνβηί, βυχ 
αυδδί, άυ ίγρβ βη ςυβδίίοη. Ιΐδ δβιυΕΙβηί οοηίβπιροΓαίηδ άβ Γβάϊίϊοβ 
(νίβ 8.). 

Εη άβΙιοΓδ άβ ΓΙΙΙγπουηι οπβηίαΐ, οη ΓβίΓουνβ άβδ ραδίορΕοπα 
δβηαΕΙαΕΙβδ άαηδ Ιβδ Εαδίΐϊφίβδ άβ Οβί’αδα (ίϊ§. 9 βί 13), βί άαηδ 1β 
οοπιρίβχβ άβδ ΕαδίΙίφ.ιβδ Α άβ Ρβ£·Βΐα ά ΟΙιγρΓβ (ϊί§. 24 Εαβ)2. Α Ρβ- 

1. Κ. Β 9 8 δ ί ί Ιΐ ΐ ο ί Ά 1ί ΐ δ, Εκκλησίες της Δυτικής Κρήτης, Κρητ. Χρο¬ 

νικά 23, 1971, ρρ. 118-119, ρΐαη 112. (X ΡαΙ1&8, ρρ. 244-245, ίί£. 169. 

II β8ΐ ρροΒδΚΙβ ςιι’αηβ ραΓβίΙΙβ δίηιβΙυΓβ, 1&τ§;β ο&. 1.60 ιη δβΓβηβοηίΓβ αιιεδΐ 4 

Γβχί,Γβηιϋβ ΕδΙ άβ Ια ηβί ΝοΓά άβ Ια Πα8ίΙϊς[ΐιβ ά’ΟΙουδ βη Οβί,β. Ε11β βδί βοηδίάβΓββ 
οοηιτηβ ηη βδβαϋβΓ (Η. V α η ΕίίβηίβΓΓβ, άαη8 Ε’Ατο1ιϊ1βοΙ.ηΓβ ΕΓαηςαϊδβ, ιηαΓδ 
1941,31-34, Οΐαΐτβ Τιγθ - Ηβητί Ύαη ΕΓίβηΙβπ*β, Οηίάβ άβδ 
ίοηίΐΐβδ βη Οίβΐβ, Ραρίδ 1966, ρ. 89, ρΐ. XXI, 2) οα βοηπηβ άβδ Γβδί,βδ άβ άαΐΐβδ άα 
ρανβιηβηΐ (Α. Κ. Ο γ 1 α η ά ο 8, Έξερεύνησις της βασιλικής Όλοΰντος, Πρακτ. Άρχ. 

Έταιρ. 1960, ρ. 310, ίί^. 2). α. ΡαΙΙαδ , ρρ. 263-264, ίί§. 185. 

2. Α. Η. 8. Μβ^ανν', Εατίγ Βγζαηίίηβ Μοηαπιβηΐδ ΐη ΟγρΓαδ ΐη ίΐιβ 
Ιΐ&Μ οί ΓβββηΙ άΐδβονβπβδ, ΑΙίΙβη XI. ΙηΙβΓη. Βγζαηίίηίδίβη-Κοη^Γβδδβδ {Μαηίβΐι 
1958), Μαηίοΐι 1960, ρ. 348, ίί^. 26, πι β γπ β α ιι 1 β α γ, Βγζαηίίηβ ΑΓβΜίβοίαΓβ 
αηά ΒββοΓαΐΐοη ΐη ΟνρΓαδ: ΜβίΓοροΙίίαη ογ ρΓονϊηβίαΙ?, ΌαηιΙ». Οαΐίδ Ραρ. 28, 1974, 

ρρ. 71δ. (X ΡαΙΙαδ, ρ. 277, %. 191. 
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Ρί§·. 24. ΟΙιγρΓβ, ϋαβίΐίφΐβ άβ Ρβ§1ιία. ΡΙ&η (ά’αρΓβδ Α.Η.8. Μβ£&\ν). 
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£ΐιϊα, άαηδ Ια 3}α3Ϊ1ί(}ΐΐθ οοοΐάβηίαΐβ, ανβο Ιγοιβ αβδϊάβδ φή βδΐ ρΓοΙια- 

Ιάοπιβηί 3α ρ1η3 αηοίβηηβ, οη ηοΐβ αη ραδίορίιοποη άβ 1, 10-1,20 ηι άβ 
Ιαι*£β αιι ΝογγΙ άιι Ιιβιηα; άαηδ Ια Ιιαδίίκριβ οπβηΐαΐβ, β^αΐβπιβηΐ, α ΐι-οίκ 

Ρΐ£. 25. ΒαΒίΙί^ϋβ <ΓΕΙ ΤαΙφα. Ρΐαη (ά’αρΓοδ Α.Μ. δοΐιηβίάθΐ·). 

αΒδΐίΙβδ, Ιβδ ραδίορίιοηα, ΙαΓ&βδ άβ 3,25 ιη νοηΐ ΐιΐδφΐ’ά Ια βαΙιΐδΐ,Γαάο 
άπ 1)βΐΊΐα (ίΐ§. 24 Εαηί,)1, βί οΐιαοπη ά’βιιχ α, βιι δοη ηιΐΐϊβυ, υηβ ου- 

νβΓίιΐΓβ, βοπιπαβ 1β ραδίορΙιοΓίοη άβ Ια ^αδίΐίςιιβ ά’Ε^ίηβ (Γί§·. 22). ϋαηδ 
Ι’β^ΐΐδβ άβ 3α Μυΐίίρΐίοαΐϊοη άβδ Ραΐηδ (Εΐ, Ταΐ3§α) οη Ραίβδίϊηβ (ίϊ§·. 25)2, 

1. νοίΓ Ιει 1>ίΕ1ΐο^Γ£ΐρ1ιΐθ οϋθβ ά&ηδ Ια ρ. 85, η. 2. (X Ραΐΐδδ, ρ. 278. 

2. Α. Μ. δοΙιηβΐάβΓ, ϋίβ ΒΓοίνβΓίηθΙιπιη^δΙίΐΓοΙιβ νοη Ε1-Τ&1>§·β ίυη 
ΟθηθδίΐΓβΙΙΐδββ, ΡίκΙβΓβοπι 1934, ρρ. 17δ., ίΐ" 1. 
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οη ί,Γοιινβ άβδ ρηδΐορβοηη 4 βηΙηδΐΓηάβ άβναηΐ Ιβδ ραδΐορΕοπα άβ ΐγρβ 
δγπβη Γβ^υΙίθΓ. ϋηηδ Ιη Ιοηδίΐίφΐβ άβ. δβΓά]ί11α, βη δγηβ, οη Γβΐτοηνβ 
β^αΐβπιβηΐ υηβ οΙόΐηΓβ 4 ΒαΙυδΐΓηάβ άβναηΐ 1β ραδΐορ4οηοη άβ ΐγρβ 
δγτίβη—1β ραδΐορίιοηοη ΝοΓά (ίί§. 26)1. ΪΙ βδΐ ΐηΐβΓβδδαηΐ άβ ηαίβΓ φΐβ 
άαηδ οβ8 άβυχ οχοηιρίβδ οηβηΐαηχ ΐ£δ δΐπιοΐηΓβδ 4 ΓαΙηδΐΓαάβδ ρόδηΐ- 

Ρί£. 26. ΒδδΗίφΐβ άβ δβΓάμΙΙα, 8γπβ. Ρΐαη (ά’βρΓβδ Η. Ο. ΒιιΙΙθγ). 

ΐβηΐ ά’ηηβ ΐηΐβι*νβηΐίοη ροδΐβπβιΐΓβ, οοηιιηβ δί οη ο1ιβι·ο1ιαίΐ ραι* οβ ηχογβη 

4 αάαρΐβί ηη βχβηιρίβ ςηί, οη ΐαηΐ ςη’ίάββ βΐ ίοπηβ, βΐαίΐ νβηιι ά’αίΐ- 

ΙβηΓδ. Εηίίη ηη βχβηιρίβ οοπιραΓαΜβ—ηη βδραοβ βηΐοηΓβ ά’ηηβ Μη- 

δΐΓαάβ άβναηΐ άοδ ραδΐορΕοπα άβ ΐγρβ δγπβη—βδΐ οοηηη οη Αίηςμιβ 
άη ΝοΓά (4 ΚΕβιΕβΐ ΟηίάΓα βη ΑΙ^οηβ)2. 

Εα άίδΐηΟηΐίοη ^βο^ΓβρΙιίφΐθ άβδ ηιοηηιηβηΐδ οοηηηδ 4 οβ }οιιγ 
ςηί οηΐ άβδ ραδΐορίιοηα βΐι-οίΐδ ανβο ηηβ οΐοίδοη 1)αδδβ, ηοηδ ρβπηβΐ 
άβ άΐΓβ φΓίΙ δ’α§ίΐ ά’ηηβ ρατΐϊοηίαηΐβ βδδβηΐίβΐίβηιβηΐ αοίιαϊθηηβ βΐ 
βρίΓοΐβ, ο’βδΐ-η-άή’β άβδ ηιβΐΓοροΙβδ άβ Οοπηΐΐιβ βΐ άβ Νϊϊωροΐίδ, ιηαΐδ 
ςηί δ’βδί άίϊΐηδββ ΐηδ^η’βη Μαοβάοϊηβ δβρΐβηΐποηαΐβ βΐ βη Οβΐβ, αηχ 
οοηίίηδ άβδ τβ^ίοηδ Γβίβναηΐ άβ ΓΙΙΙγποηηι οπβηΐαϊ. 

ϋη αηΐΓβ §ι·οηρβ άβ ραδΐορίιοηα άβ Ια οαΐβ§οπβ φΐβ ηοηδ βχηηιί- 

ηοηδ δβ οαΓαοΐβηδβ ρ&τ 1β ίαίΐ ςη’ΐΐδ δοηΐ ρΐιΐδ ναδΐβδ, φΐ’ΐΐδ νοηΐ άα- 

1. Η. 0. ΒυΐΙβΓ, δγπα ( = ΡπηοβΙοη Εχρβάϊίΐοη), II Β, Ρβγάβη 1920, 

ρ. 115, ίΐ£. 132, ιηβπΐΘ η η ί β ιι γ, ΕβΓίγ ΟΙΐϋΓβΙιβδ ίη 8γπα, Ρπηοβίοη 1926, ρ. 

26, ί%. 22. €ί. Β & 3 8 υ 8, δαηβίιιαίΓβδ άβ ·8γπβ, ρ. 33, ίΐ£. 12. 

2. Ο 5 β 11, II, ρ. 206, ίΐ£. 124. 
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ναηΐα£β νβΓδ ΓΟηβδΐ. Οαηδ 1η Βαδΐΐΐςυβ Ο—οβίΐβ άβΓαΐ“ο1ιόνβ(μιβ ΡίβΓΓβ— 

άβ Τΐιβΐίβδ Ρΐιΐΐιίοΐίάβδ (Νβα Αηοίιϊαίοδ), Ιβδ ραδΐορίιοηα δβ ρΓθ1οη§βηΐ 
νβΓδ ΓΟηβδΐ άβ ραιά βΐ ά’αηΐΓβ άυ Μιηα, δπι* ηηβ 1οη§ΊΐβιΐΓ φΐί άβραδδβ 

Γί£. 27. Τ1ιβΐ368 Ρΐιϋοϋάβδ (Νβα Αηοΐιίηΐοδ), Ρ&δϋίφίβ Ε. Ρΐηη (ά’&ρΓβδ Ρ. Ββζηπάΐδ). 

Ιβδ 9 ίη. Εβ ραδΐορΕοποη δηά δβιηΜβ ρουι-νυ ά’ηηβ ρβΐίΐβ ροΐ’ΐβ 4 

Ι’βχΐΓβηιϊΐβ δηά άβ 1η οΐοίδοη άβ ιηαηίβΓβ 4 βΐΓβ αοββδδίΜβ άβρηίδ Ιη ηβί 

(%■ 27). II δ’α§ίΐ, οβΐΐβ ίοΐδ βηοοΓβ, άβ δΐΓηοΐηΓβδ ροδΐβπβηΓβδ1. Ε& 

ΐίηδΐΐΐίριβ βδΐ άηΐββ, ανβο Ιιβηηοοηρ άβ νΓηίδβτηΙιΙ&ηοβ, άη ρΓβηήβΓ ςιιαί’ΐ 

άη νίβ 8. II βχίδΐβ ηη ρβδΐορίιοποη άβ οη. 3,80 ηι άβ 1οη§, ροδΐβιάβΟΓ 

Ιηί αηδδΐ, ά&ηδ 1η ηβί δηά άβ 1η 1>ηδΐ1ί(}υθ δηά ά’ΑΙϋίΐ 4 ΤίιηδΟδ; βΐΐβ τβ- 

ηιοηΐβ 4 1η ίίη άη νβ δ. οη άβΐ3ηΐ άη νίβ δ. (ίί§. 28)2. Εβδ ρηδΐορΕοπη 

άβ 1η άβηχίβηαβ ρΐιηδβ—ρΐιηδβ 4 νοηΐβδ—άβ 1η Ρηδϋϊςηβ άβ ϋΐοη, δοηΐ 

—]β ρβηδβ - οοηΐβηιροΓηΐηδ άβ Γβάΐίίοβ (ίί§. 29)3. ΙΙδ δβ ρΓθ1οη§·βηΐ νβΓδ 

ΓΟηβδΐ βΐ οηΐ ]ηδφΛ’4 οη. 5,40 ίη άβ 1οη§, οΕηοηη ά’βηχ βΐηηΐ ροηίνη 

ά’υηβ ρβΐίΐβ ροΐ’ΐβ ηη ηιίΐΐβη άβ 1η οΐοίδοη. Εη Γβ§’η1ηΓΪΐβ ςυί οηοηοΐβΓίδβ 

1. Ρ. Βηζ&ΓΪάΐδ, Άνασκαφαί Νέας Άγχιάλου, Πρακτ. Άρχαιολ. Έταιρ. 
1970, ρ. 39, ίϊ£. 1. Οί. Ρ η 11 η 5 , Ι.β., ρ. 48, Γΐ^. 25. 

2. άβηη - ΡίβΓΓβ 8 ο ά ΐ η ί, ΑΙίΙίί, Βη13. Οογγ. ΗβΙΙβη. ΟΧν, 1971, 
ρ. 791, «8-21. Οί. Ρ η 11 η δ, ρρ. 123-124, ίΐ§. 75. 

3· 8 ί υ 1. ΡβΙβΒαηίάΐδ, Μεσαιωνικά Μακεδονίας, Άρχαιολ. Δελτ. 20, 
1965: Χρον., ρ. 479. Υοϊγ &υ85Ϊ Ρηΐΐηδ, ρρ. 78-79, ίί§. 46. 
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Ιβδ άϊδροδίΐάίδ άβ Ια Ιιαδίΐίφΐβ άβ ϋίοη ΐηιρίΐφΐβ υηβ βροςυβ ρΐυδ αναηβββ φΐβ 
οβίΐβ άβδ ραδίορίιοπα άβ Ια Ιιαδΐΐίίΐιιβ Ο άβ Τ1ΐθϊ)08 ΡΜ.1ιΐοίΐάβδ (%. 27). 

ΕαΙοαδΐΐίςπβ άβ Είοη άαΐβ ρΓοΕαΜβπιβηί, βί αυ ρίχΐδ ίόΐ, άβ Ια άβυχΐβτηβ 
πλοίΐίέ άυ νΐθ δ. Εβδ ραδίορίιοπα αρραιά-βηαηί ά οβ §ι*ουρβ άαηδ Ια Ιια- 

δίΐίςιιβ Α (ίΐ§. 30) βί άαηβ Ια 5αδΐ1ΐφ.ιβ Ο (ίΐ§· 31) ά’ΑιηρΜροΙϊδ1 βοτιΐ 

1. Βδδίΐίςυβ Α: Ε ιι 8 ί 3.11ι ί ο 5 8 I ί Ε δ δ, Άνασκαφή Άμφιπόλεως, Πρακτ. 

Άρχ. Έταιρ., 1967, ρ. 86, ίί£. 1 ρ1.'64δ, Π).- 1969, ρρ. 54 8., ρίδη Α, τη β γπ ο 
ίΐ ιι I β ιι γ, Εβδ ΒδδΠίηυβδ ρδΙέοοΙίΓβίϊβηηβδ άΆιηρΙήροΙίδ άβ Μδοβάοίηβ, ΟοΓδί άί 
(',ιι1ίιΐΓ9. δυΙΓδΗβ Μζδηίίηδ β Γδνβηηαίο 1972, ρρ. 305δδ., ίϊ$. Β. (βί. Ραΐΐδδ, ρρ. 

95-96, ίί§'. 56); άδδΐΐίψιβ Ο: Ε. 8 ί ί Ιι δ 5, Άνασκαφή παλαιοχριστιανικής βασιλικής 
Γ Άμφιπόλεως, Πρακ. Άρχ. Έταιρ. 1964, 42-43, ρίδη Α ρΐ. 341) οί Οοκι, Ι.β., ρρ. 

299 δδ. (οί. Ρ δ 11 α δ , ρ. 102, ίί£. 66). 

31188Ϊ οοηΐ-οιηροΓαΐηδ (Ιο οβδ βάϊίΐββδ. Ροιιγ ία βαδίΐίοριβ Α υηβ άαΐβ (Ια 

άβΕηΙ άυ νίβ δ. αυ ρΐηδ ΐόί, Γα’έΙαΗ αρραβυβ ρΙαυβΐΜβ1; ά’αρί'βδ Ια 

ΓβοΙιβΓϋλθ ρΓβδβηΐβ οη ρουπ·αΗ αάιηβϋΓβ υηβ άαίαϋοη ρΐιΐδ αναηβββ 

Ρίβ. 29. Βδδϋΐριίθ <1β ϋίοη, ΙΙ« ρβποάβ. ΡΙαη. 

άαπδ Ιβ VIβ 8. Εηίίη, Ια Ιιαδΐΐϊ^αβ Α (1θ ΟιβΓδοηβδβ άβ Οβΐβ οαη&ί,Ηιιο 
βηοοΓβ ιι η. βχβιηρίβ άβ οο §Γοιιρβ άβ ραδίορίιοπα; υη δβυΐ ραδίορίιοποη 
Υ βδΐ βοηδβΓνβ, άβ βα. 5.50 ηι άβ 1οη£, άαηδ Ια ηβί ΝοΓά, ανββ υηβ ρβΐίί,β 
ροΗβ ά ΓβχΐΓβπύΙβ ίηΐβηβιΐΓβ άβ Ια βίοίδοιι ιηΐΐογβηηβ (ίί§. 32)2. Εη 
άβΕοΓδ άβ ΓΠΙγπβυιη. οηβηίαΐ, οη ΓβηοοηΙΐ'β άβδ ραδΐ,ορΕοηα δβιηΕΙα- 
5Ιβδ α ΡαίΌδ ρροΡαΜβπιβηΐ—υη ραδίορίιοποη άβ βα. 3,90 ηι άβ 1οη§, 

άαηδ Ια ηβί ΝοΓά άβ Ια ^ωΠίφΐβ άβ ΤΗδ ΕΜεΙίβδίβΒ (ίΐ£. 33)3, τβηιοη- 

ΐαηί α Ια Γίη άυ νΐβ ου αυ άβΕυΐ 5υ νΐΐβ». —βί α Κόδ δύΓβπιβηΐ—άβυχ 
ραδΐορίιοπα άαηδ Ια 5α8Ϊ1ίβ[υβ άβ ΜαδίϊΙΠιαπ, Γυη άαηδ Ια ηβί ΝοΓά 

1. Ρ δ 11 & δ , ].β., ρ. 97. 

2. Α. Κ. Ο Γ 1 δ η ά ο δ, Άνασκαφή Χερσονήσου Κρήτης, Πρακτ. Άρχοαολ. 

Έταιρ. 1955, ρ. 334, ίί§\ 1 βί 2. Οί. Ρ δ Π δ δ, ρρ. 258-259, ίί£. 178 βί 179. 8βυ1 1β 
ιπογ ιηίίογοα (0.60 Γη. ά’έραίδδβυι·) άυ ραδίορίιοποη ΝοΜ θδί οοηδβΓνβ; ιιη ιώιιγ δβηι- 

ΠΙΆΕΙβ ανδίί ρΓοΒδάΙβιηβηΙ οχίδίβ άαηβ 1& ηβί 8ιιά. Εδ ΓβοοηδίΙυΙίοη άβ 1δ ραΠίβ οπβη- 

Ιδίβ άβ Ια Εδδίΐίςιιβ η’βδί ρδδ δυι*β. Ε’δ^δβηεβ άβ Γβδίβδ άβδ ιηιΐΓδ δΐιη 1δ Ιί^ηβ άυ δίγίο- 

ί)δίβ οοηδίϋηβ υη ίηάίββ φΐθ Ιβδ βοΐοηηαάβδ δβ ρΓοΙοη^βδίβηί Ιυβηυ’δυ γωπγ Εδί άβ )& 

Βδδίΐίςυβ, άοηο (*ιΐ6 Ιβδ ιυυΓδ ηιίΐογβηδ βΐδίβηΐ ί)δδ (οί. !ο Ιΐδδίΐίςυβ άβ ΜδδΙίΗιαπ 
ίί§. 34). Μδίδ ο’βδί υηβ Ιιγροίΐιβδβ. ΑυΙτβπιβηί οη άοίί αάτηβΠεβ ςυ’ϋ γ δναΗ άβδ ρ&- 
δίορίιοπδ άυ Ιγρβ δγπβη Γβ^υΙίβΓ. 

3. Α. Κ. Ο γ 1 δ η ά ο δ, Άνασκαφή τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής «Τριών 
Εκκλησιών» Πάρου, Πρακτ. Άρχαιολ. Έταιρ. 1960, ρρ. 246 58., ίϊ§'. 1, ί 1). 1961, 

ρρ. 184δδ., ίί§·. 1, ΓΠ β ΓΠ β α υ I β υ γ, Μεσαιωνικά Κυκλάδων, Άρχαιολ. Δελτ. 18, 

1963: Χρον., ρρ. 298 83., 1. Οί. ΡδΙΙδδ, ρ. 204, ίί£. 139. 
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(οα. 4,35 ιη άβ 1οη§) βί Ι’&υΐΓβ άαηδ Ια ηβί 3ιι3 (οα. 3.40 η) (ίϊ§. 34)1. 

ϋαηδ οβ8 άβΓηίβΓδ βχβητ,ρίβδ Ιβδ οΐοΐδοηδ ηιϊΐ.ογβηηθ8 δοηί άβδ γπιιγ8 

βραΐδ οοιτιγπθ οθΐΐβδ 0θ Ια βαδΐΐίίίΐιβ άβ ΟιβΓδοηβδβ (ίί§'. 32). 

1. Α. Κ. Ο γ1 3. η (Ιο 8, Άνασκαφή είς Μαστιχάρη της Κώ, Πρακτ. Άρχαιολ. 
Έταιρ. 1955, ρρ 2 8 458., ίί£. 1, πι β πι 6 αιι I β ιι ι% Δύο παλαιοχριστιανικοί! βασιλικαί 
της Κώ, Άρχαιολ. Έφημ. 1966, ρ. 10, ίΐ§. 89 θΐ ρΐ. 1. €ί. Ρ 3 11 3. 8, Ι.ο., ρρ. 230-231, 

ίί£. 161. 
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ί^α <1ΐδΐΓΪ{)ΐι1ΐοη §όο§Γαρ1ιΐ(}ΐΐθ Οβδ ηιοηιιτηοηΐδ οοτηροΓίαηΐ, άβδ ρα- 
δίορίιοπα τθίαναπΐ άο οβ άθαχΐβιηβ φρουρά ανβο ηηβ βαΙιΐδΐΓαάο 5αδδθ 

Γΐ§. 32. ΟΓέΙθ, ]338ΐ1ί(ΐυβ Α <16 αίθΓΗοηβδθ. Ρΐαη (ά’αρΓβδ Α. Κ. Οι-ΙοικΙοδ). 

ρβπΐϊβί 3θ (Ηγθ ψι’ΐΐ δ’α^ΐΐ. Ο’αηβ ραΓΐίοιιΙαιΉβ θδδβηίϊβΐίβηιβηί δίκΐ- 
ιηαοθ^οηΐθηηβ ςιιί α βιι 3θδ ρι>ο1οη§;α1;ίοη5 ίαδ^ιι’βη ΤΙΐθδδαΗβ. Οβίΐβ ραΐ1- 
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ίίουΙαιΊίβ—άο Τίιβ88β1οηίί[ΐΐ6 βί (Ιβ Εαπδδα—δ’βδί ριορα§όβ ίιΐδφΐ’βη 

Οβίβ βί ιΐαηδ Ια ρΓονίηοβ <Ιβ8 ίΐββ—α ΡαΓοβ βί α Κόδ—βη (Γααίτβδ ΐβΓηιβδ 

άαηδ Ια ιηέίΓοροΙβ (Ιβ Κ1ιο<1βδ φΐί, ροΐΐίΐφίβηιβηί, δβ Γβίίαοΐιβ αηχ οόίβδ 

ίΓΑδϊβ ΜΐηβυΓβ1. 

II βδί άϊΓίΐοΐΙβ (1β δαίδΪΓ Ια ίοηοίΐοη Ιίίηι^ΐφΐβ <1βδ ραδίορίιοπα (Ιο 

Ια οαίβ^οηβ (μιβ ηουδ ανοηδ βίηβϋββ, άαηδ (Ιβδ β^ΐϊδβδ ροηηαιβδ ά’ιιη 

ΚΪ£. 33. ΡβΓβδ,Β&βίΐίφΐθ άβ Τπδ ΕΜίΙίδίβδ. ΡΙ&ιι ((Γαρι*βδ Α.Κ. Οΐαηίΐοδ). 

Λίαΐίοϊΐίΐίοη βη αηηβχβ, ο’βδΐ-α-ίϋΓβ (Γιιηβ ρίβοβ δρβοΐαΐβ ροιπ* άέροδβΓ 

Ιβδ οίίΓαηάβδ. Οβδ ραδίορίιοηα—άαηδ Ιβδ β^Ιϊδβδ ανβο ηη ιΐίαΐίοηΐΐίοη 

οιι αηηβχβ—--η β δοηί ραδ Ι'οιιιΙγοΗ ού Ιβδ ίΐάβίβδ άβροδαίβηί Ιβδ οίίταηάβδ. 

Ε’υίίΐίδαίίοη άβδ ραδίορίιοηα (1β ίγρβ δγπβη βδί ρΐιΐδ ίαοίΐβ α βχρίΐ- 

({ΐιβΓ. Εη δγήβ άιι Νογ<1, άοηί Ιβδ ΐϊΐοηαπίθηίδ ρβηνβηί βίΓβ άαίβδ ανβο 

ιιηβ οβΓίαίηβ ρι-βοΐδΐοη βί βίΓβ ΐιΐδβΓβδ άαηδ πηβ οΙίΓοηοΙο^ΐβ, Ιβδ ραδίο- 

ρΐιοπα βη ίαηί ηιι’βδραοβδ ραΓίϊοηΙίβΓδ, άβ ραι*ί βί (ΡαπίΓβ άη δαηοίιι- 

αϊΐ’β, αρραΓαίδδβηΐ (Ιαηδ Ια Ιιιπίΐβηιβ (ίόοβηηίβ <3η IV6 8. βί 1β ρΓβιηίβΓ 

1. νοπ*Ι). I. Ρ α 11 α 8, Κ’ΙΙΙγποιπη οΓίβηί&Ι. Αρβι^ιι ΙΟδίοπίριβ, Ια ρροΜβιηα- 

ίίςυβ άο $οη αΓοΚβοΙο^ίο οΙίΓόίίβηηβ, Θεολογία 51, 1980, ρρ. 66-67. 
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βχβηιρίβ οοηιια β οβ ]οαι· βδί οβίηΐ (Ιβ Ια Βαδίΐίφΐβ άβ ΡαΙβΓίΐη, βη 372 

(% 35)1. II βδί ίουίβίοίδ ροδδϊΡΙβ ίριιβ οβ ίχρβ δοΗ αηίβπβιΐΓ2. ϋαηδ 

1?ί£· 34. Κοκ, Βαεΐίκριβ άβ ΜαδΙΚΛαη. ΡΙβη ((ΡαρΓβδ Α.Κ. ΟιΊαη<Ιοδ). 

οβ ηα’βοιΊί ΤΙιβοάοΓβ άβ Μορδυβδίβ (βη Οϊΐίοΐβ βηίοβ 392 βί 428) βιιγ 

Ια Ιίίιπ^ΐβ, ίί βδί ηηβδίίοη 3αηδ Ιβδ β^ΐΐββδ—3Ϊ8οη§ (ΙΌηβηΐ βη ίβι-πιβ 

1. Β ιι 11 β γ, 8γπα II Β, ρρ. 327,8., ίΐ£. 370, ιη β ιη ο β ιι I β ιι γ, ΘΙηίΓοΙιβδ 
ρρ. 33 δ., % 32. Οί. Κ & δ δ π δ, 3χ., ρ. 62, %. 32, 4, 8 ο Ιι η β ΐ ά β γ, 1χ., ρ. 59, ίΐ£. 4. 

2. Ραδ δ η δ, ρρ. 54-55 βί 64. 
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^όηβΐ’αί—οΓιιη βδραοβ ΓβδβΓνβ ά’οά Γοη αρροΓΐαίί 1β ραΐη αίίη άβ ββΙβΙη’βΓ 
Γβυβίιαπδϋβ δΐΐΓ Γααίβΐ1. Οβία ρΓβδυρροδβ υηβ δΟΓίβ άβ ραδΙορΕοποη ού 
Ιβδ ίΐάβίβδ άβροδαίβηΐ ΙβηΓδ οίίταηάβδ αναηΐ ςηβ Ια ηιβδδβ ιιβ βοηιηιβηββ2. 

Χθ ίθΓπιβ «ραδΊορΙιοηα» ρουΓ Ιβδ άβηχ βδραοβδ δγηιόίή^ιιβδ ραΓ Γαρροιά 
αιι Ι^βηια άαηδ Ιβδ β§1ίδβδ ρα1βοβΗΓβΕβηη683 αρραΓαίί ροοΓ Ια ρΓβιηΐβΓβ 

Γί§. 35. ΒαδίΙίςηβ άβ ΕαίβΓίΐη, 8γπβ. Ρΐαη (ά’αρι-βδ Η.Ο. ΒιιΒογ). 

ίοΐδ άαηδ 1β βιιΐΐβ βΙΐΓβίϊβη (ίαιΐδ Ιβδ ΟοηδΐίΐυΈοηδ Αροδΐοΐΐοριβδ3, 1β 
πιβιηβ Ίβχΐβ ίηάϊφΐβ β^αίβηιβηΐ ηπβ ο’βδί άαηδ Ιβδ ραβΐορίιοπα (χι ϋ 
ίαιιί άβροδβΓ οβ φΐΐ ΓβδΊβ άβδ βδρβββδ άβ Ια δαίηΐβ ΕυοίιαΓίδΕβ αρί'βδ 
φΐ’βΐΐβ α βίβ (Ιίδΐπΐ^αββ αηχ ίΐάβίβδ4 *. ΙΙβ βοηΐ δυρροββδ οΙγθ άβδ ρίβββδ 

1. ΤΗόοάοΐ'β άβ Μορδίιβδίβ, Ηογω. XV, 25-26: Εβ$ άίαο'βδ ιηαΐηίβηαηΐ .... αρ- 

ροιΊβηΐ άα άβΙιοΓδ Ια «ραιχβΙΙβ» (κλάσμα) ροατ ΓοδΙαΙΐοη... (26) Εΐ φιαηΐ ίΐδ I οηΐ αρρονίόβ, 

Εβδί δΐιι· Ιβ εαίηί αιιΐβΐ ριιΗΙδ Ια ρΐαββηΐ ροατ Ιβ ραφή αοίκνβιηβηΐ άβ Ια ραβδΐοη (Β. Τ ο η- 
ηβαη - Β. ϋβνΓββδδβ, Εβδ Ιιοπιόΐίβδ βαίβοΐιβίίίΐιιβδ άβ ΤΕβοάοΓβ άβ Μορδυβ- 

δίβ (= δίαάΐ β Τβδϋ 145), ναΐίοαη 1949, ρ. 505. Οί. Τ α ί 1, Τΐιβ ΟΓβαΙ Εηΐΐ’αηββ, 
ρ. 35, Η & η δ ΧϊβΙζπιαηη, ϋίβ ΕίΙηΓφβ νοη ΤΙιβοάοΓ νοη ΜορδίιβδΒα, 

8ΐΙζιιή§δ1). ΒβΓί. Α1?αά. ά. \νίδδ., ΡΜ1.-1ιίβίοι\ ΚΙ. 1933, ρ. 916 = ώ'α§β & ρβΓί ρ. 4). 

Εα ίταπίαΐίοηδ βη φΐββίίοη ρϊβηαίί Ιίβη βη δΐίβηοβ. 
2. Β ί χ, Τΐιβ 8Ε&ρβ, ρ. 120, Τ α £ ί, ΤΕβ Οτβαί ΕηίΓαηββ, ρ. 193. ^ 

3. Οοη&ΙΐΙ. ΑροδΙοΙ. II 57, 3: Και πρώτον μέν ο οίκος έστω επιμήκης, κατά 

άνατολάς τετραμμένος, έξ έκατέρων των μερών εχων τά παατοφόρια προς ανατολήν, 

δστις έοικε νηΐ {¥ η η Ιί, ρρ. 159-161, ((> υ α 5 I β η, Μοηαιηβηία, ρ. 181, ΡΟ- 1, 724). 
4. I I). VIII 13, 17: Και δταν πάντες μεταλάβουν και πάσαι, λαβόντες οι 

διάκονοι τά περισσεύματα είσφερέτωσ αν εις τά παατοφόρια (Ραπ Ε, ρ. 518, ζ> η α 3 ί β η, 

ρ. 231, ΡΟ 1, 1109). 
17-11-1980 

δρβοΐαΐβδ, βοηιιηβ ββΐΐβδ φιϊ δοηί δοαδβηίβηάυβδ άαηδ Ιβ Ιβχίβ άβ Τΐιβο- 

άοΐ’β άβ ΜορδυβδΙβ. (Εβδί (}αΐ βδΐ §βηβΓα1βιηβηί αάηάδ. Οη Ιβοβ αίίπ- 

Ιιυβ πηβ 0ΓΪ§ίηβ αιιΐϊοβίιβηβ ανβο ιιηβ ίηίΐιιβηββ άβ ΓαΓοΜΐββίιΐΓβ Γβΐϊ- 

§-ίβυδβ άβ Γαηί.ϊςαϋβ ραϊβηηβ1. 

Εβδ ραδΐορΙιοΓία δβ §;6ηβΓαΙίδβιιί ά ραΓίΐΓ άτι νβ δ. άαηδ Ιβδ ό^Ιίδβδ 
άβ δγηβ άη ΝοΓά βΐ άβ Ραίβδΐίηβ; οη Ιβδ ΓβηβοηΐΓβ αιΐδδί άαηδ ΓαΓβΙιί- 
ίοβΐαΓβ βββ1βδΐαδΙΐ(}υβ ά’ΑΓπςηβ άη ΝοΓά, ά’Αδΐβ ΜΐηβιΐΓβ, άβ ΟΙιγρΓβ, 
άβδ ίΐβδ άβ ΓΑΓβΙιίρβΙ ά’Ε^ββ βΐ άα ϋοάβοαηβδβ2, βη ββ (^αΐ οοηββπιβ 

ΓΌηβηΐ. Α Οοηδίαηΐίηορίβ Ιβδ ραδίορΚοηα πιαη(5υβηΙ άαηδ Ιβδ β^ΐΐδβδ 
βηΙβποηΓβδ αα VI© οη α βπι βη ΡββοηηαίΐΓβ άαηδ άβδ β^ΐίδβδ άβ Γβρο- 

ςιιβ ϊη&ΐΐηίβηηβ, πιβαβ άα V6 δ., ηιαΐδ οβ η’βδί ραδ δαΓ3. Εη ΓΙΙΙγπ- 

1. 8 ο 1ι η β ί ά β γ, ρ. 59. ΟΓ. Η. 0. Β υ ί 1 β γ, ΝαΙ>αΐ&βαη Τβιηρίβ ρΕηδ 
αηά ίΐιβ ρΐ&ηδ οί 8γπαη ΟΙιυΡβΙιβδ, άαηδ δίυάΐβη ζιιγ Καηδΐ άβδ Οδίβηδ, Ιοδβί δίΓζγ- 

§Ό\νδΙίϊ ζιχιη 60. Οβίηιΐ’ίδί,&^β, νΐβηηβ 1923, ρρ. 9-16. Β’αρΓβδ Β & δ δ ιι δ, Ι.ο., ρρ. 

62 55. Π γ » Γοπ^ίηβ άβδ Γβίδοηδ βδίΐιβϋφίβδ, ια&ϊδ φή οηί βα οοπίΓηβ Γβδίιΐίαί 
1& βΓβαϋοη άβδ ρίβββδ ιιΐϊΐβδ αιι βυΐΐβ. 

2. Αδίβ Μΐηβαρβ: νοίΓ Οβοτ^β Η. Ρ ο γ δ γ ί 1ι, Αη βαΓίγ Βγζαηίϊηβ 
ΟΙιιΐΓβΙι αί Καηΐί Όίναηβ ίη Οΐΐίβία, Εδδαγβ ϊη Ηοπογ οΓ ΕΓ\νίη Ραηοΐδίβγ (=Όβ αΓίίΙιιΐδ 
οριίδβυΐα ΧΒ), Νβ\ν ΥοιΧ 1961, ρρ. 126-137; α]οιιίβΓ Ια ΡαδΠίφΐβ & οοΐοηηβδ ά’ΙΙίβΓα- 

ροΐίδ βη ΡΙΐΓ^ίβ (Ρ α ο I ο V β γ ζ ο η β, Ηβαΐΐβχ. ζ. Ιιγζ. ΚυηδΙ. II, 1971, 1221, 

ίΐ£. 5 [δ. γ. ΗίβΓ&ροΙίδ]) ηιαίδ άβ Ια άβΐίχΐβιηβ ρβποάβ; Οΐιγρί’β, Βαδίΐίίΐυβ άβ Κοαποη: 

Μβί?α\ν, Αΐίΐβη XI. ΙηίβΓη. ΒγζαηΙ.-Κοη^β., ρρ. 345-347, ίί^. 25, ίη β ιη β α η- 

1 β υ γ, ΟηιηΙ). Οαΐβδ Ραρ. 28, 1974, ρρ. 60-61, ίί§. 1 0. Οί. Ρ α 11 & δ, ρρ. 281 δ., ίί£. 

193); ϊΐβδ άβ ΓΑΓβΙιίρβΙ άβ 1Έ§έβ, Ββδ1)05: Β&δίΙίςαβ άΉ^ρδίΙοπιβΙόροη (Α. Κ. Ο Γ- 

Ια η ά ο 5, Αί παλαιοχριστιανικά! βασιλικαί της Λέσβου, Άρχ. Δελτ. 12, 1929, ρρ. 22-23, 

ίί£. 1, ηΐβΓΠβ α II ί β η Γ, Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική τής Μεσογειακής 
Λεκάνης, Αί,Ιιβηβδ 1952, ρ. 210, %. 168, 3. Οί. Ο. Α. 8 ο ϊ ί γ ί ο α, Αί παλαιοχρι¬ 

στιανικά! βασιλικά! τής Ελλάδος, Άρχαιολ. Έφημ. 1929, ρρ. 190-191, ίΐ£. 22), Χ&3Ϊ1ίς[αβ 
ά’ΑρΙιβηίβΠί (Ο γ 3 α η ά ο δ, ρ. 48, ίί§;. 46 = 404 ίί^. 363, 2. Οί. 8 ο I ί γ ί ο υ, ρρ. 

189-190, ίί§. 21) βί ά’ΑβΙιΙαάβπ (Α. Κ. Ο γ 1 α η ά ο δ, ΒαρροΗ δΠΓ Ιβδ ηιοηηηιβηΐδ 
ραΙβοβΙΐΓβΐίβηδ άββοανβΓίδ οη έίηάϊβδ βη ΟΓβββ άβ 1938 α 1954, Αβίβδ V6 Οοη§Γ. 
ΙηίβΓη. ά’ΑΓβΙιβοΙ. ΟΙΐΓβί. [Αϊχ-βη-ΡΐΌνβηοβ 1954], ναΐίβαη - Ρ&πδ 4957, ρρ. 

112-113, η° 15 ρΐ&η 4, πι β ίη β α η ί β ιι γ, Δελτ. Χριστ. ’Αρχ. Έταιρ. ΡβΓ. IV, 4, 

1964-1965, ρ. 368, %. 22, βΐ 'ΙΙ παλαιοχρ. βασιλική, ρ. 404, ίί§'. 363, 3); άαηδίβ Βοάβ- 

βαηβδβ Ια βαδΐΐίηηβ άΆΓίίαδδα βιιγ 1’ϊΐβ άβ Οατραΐΐιοδ (Ο ί η 3 ί ο ά α ο ο ρ ί, Εβ Ι^αδί- 

Ιϊβΐίβ ραΐβοβπδΐίαηβ άί Ατβαδδα, ΟΙαΓα ΒΚοάοδ νΐ-νΐΐ, 1932-1933, ρ. 562, £ί§. 11. ϋηβ 
ρΐβββ Γ&]οιιίββ & ΓβχίΓβηιϋβ ΕδΙ άβ Ια ηβί 8υά). 

3. Βαδίΐϊ^υβδ Α βί, Β άόβουνβΓίβδ άαηδ Ια ΡΙαββ άβ Βα^αζίά (Μ α ί ίι β λυ δ, 
ΕαΓΐγ ΟΧηΓβΙιβδ, ρρ. 72 δ., ίί&. 37, ηιβΓηβ αηίβητ, Τΐιβ Βγζαηίιηβ ΟϊιιίΓοΕθδ 
οί Ιδίαηΐηιΐ. Α ΡΙιοΙοβταρίιίβ 8ηΓνβγ, ΙΙηίνβΓδίίΥ ΡαΒβ - Βοηάοη [1976], ρρ. 28 δ.), 
δβιηανί Εγιββ, Εβδ Ιιαδϊΐϊςηβδ Εγζαηίίηβδ ά’ΐδίαηΐιηΐ, XXVI Οογβο άί βαΙΙηΓα δηΐ- 
ΡαΓίβ Γανβηηαίβ ο Ιηζαηίϊηα, Βανβηηβ 1979, 96 δδ. ίΐ§. 2 [Εαδίΐίςηβ Α], βαδϋίφΐβ άβ 
ΕΕΒΣ, ΜΔ’ 7 
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οιπη ΟΓίβηίαΙ οη α ίΓοιινβ (Ιοδ ραδΐορίιοηο. (ίο ΐγρβ δγπβη 
ρΓβδβηί: οη Οθίβ3 1ΐίΐ8ίΙί([ΐιβ 4β ΟΙιβΓδοηβδθ (ί%. 36)1 βί Ια Ιί&δίΐίηυβ 

ΡΪ£. 36. Οέίβ, Ιΐίΐδΐΐΐςυβ Β άβ ΟΡοΓδοηβδβ. ΡΙ&η ((Γαρρδδ Α.Κ. ΟΗαηιΙοδ). 

ΐΓίοοηφίθ 4 οοηροΐβ 4θ δαίηί Τίΐβ (Ιβ ΟοΓίγηβ3, ιί&ηδ 1β Ρβίοροηηόδβ 
4αδΐ1ίφΐβ ρθΓΐθ(1β II, ανβο υηβ οΚδκίβ 4 οϊης ραηδ δΠΓ ΓΑδρίδ δβοοηάβ 

8δ.ΓεΐΛά (1θ Τορ1ΐ3ρϊ (Ε γ ϊ ο β , ρρ. 93 88., ίΐ£. 1}. θ'. Ο ί ί ο Ρ β I <1, Βαιιίγριίδ τιηά 
Ατΐδδί3ίίυη§' άβΓ Μίοϊι&βΙδΙίίΓοΙιβ (4 δανοΪΓ 4 Μϊΐθί), Ιδί3η4. Μίίίβίΐ. 27 /28, 1977/78, 

ρ. 118 (4ϊ41ίθ£Γ3ρ4Ϊ6}. Βββ ρ&δΐ,ορίιοπα 4β 8ίβ ΪΓβηβ δοηί 3Ϊοιιίβδ &ρΓβδ 740 (νοίΓ 
Ρ β 8 οΙι'Ι ο \ν, Βίο ΐΓβηβηΙάΓοΕβ ίη Ιδίαη&ιχΐ, ρρ. 212-213, ρΐ. 2. Οί. Μ 3 ί 4 β ιι δ, 
Ε»ρ1γ 01ιυΓθϊι.θ8, ρ. 84, 43, Τ αί ί, Τΐιβ (>Γβ3ί ΕηΐΓ&ποβ, ρρ. 181δ.). 

1. Α. Κ. Ο Γ 1 3 η <1 ο δ, Άνασκαφή της βασιλικής Καστρίου Χερσονήσου, 

Πρακτ. Άρχαιολ. Έταιρ. 1956, ρρ. 24185, ίΐ£. 1 βί Άνασκαφή Χερσονήσου Κρήτης 
ΐ4. 1959, ρρ. 220 88., ίί{?. 4. Οί. Ρ 3 11 35, Ββδ πιοηιπηθηίδ, ρρ. 259 88., £ΐ&. 182. 

2. Α. Κ. Ο γ 1 3 η ά ο 5, , Νεώτεραι έρευναι έν Άγίω Τίτ<ρ Κρήτης, Έπετ. 

Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 3, 1926, ρρ. 30 1 88., ίί§. 1, 3β3ηΕ1)βΓ8θ1ί, Μοηυιηβηίδ 
(Ιο 153Γθ1πί6θίυΐ'6 Ι^ζ&ηίίηθ, Ραπδ 1934, ρ. 80, £ί.£. 62, Κ. Κ γ 3 η ί 1ι β ϊ ιη β γ, Ε&γ1^ 

ΟΙΐΓΐδΙΐαη 3η4 ΒγζαηΙίηβ ΑΓθ4ΐίβοΙυΓβ 1965, ρ. 183, ίί£. 72 (= 21975, 268 ίΐ£. 214), 

Ο γ γ ϊ ] Μ 3 η £ ο, ΑΓοίιίΙβΙίυΓα 4ΐζ3ηϋη3 (νβηΐδβ 1974), ρ. 160, Ρ31138, Έπετ. 

Έταιρ. Στερεοελλ. Μελετ. 6, 1976-1977, ρρ. 22, ίί£. 6, Ρ 3 η. Β. Υοΐιοίορου- 

I ο 8, Παρατηρήσεις στη λεγάμενη βασιλική τοΰ 'Αγίου Χίκώνος, Πρακτικά Α' ΔιεΟν. 

Συνεδρ. Πελοποννησ. Σπουδών (8ρ3Γΐβ 1975), ΑΙΙιβηβδ 1976, ρ. 278, ρΐ. ΡΑ'. 

Μοηυιηβηίδ βί ίβχίβδ 99 

30ΐ*ορο1θ (ΓΑι^οδ (ίί§. 37) οΐόίηιϋο Ιο άβηιΐβΓ φΐ&Η ιΐιι νίβ 8. 1) 4&- 

βίΐίφΐβ 4 οίης ηβϊβ άβ ΡΙιίΙΐαΐΓα, άδί&ηΐ ρΓοΡαΡΙθίηθηί οΐβ Ια άθοβηηΐβ 

Εϊ£. 37. ΒαδΠίηιιβ δίπ* 13 δβοοηάβ αοτοροΐθ <ΓΑγ£08. Ρΐαη (ΊΑρι-βδ \Υ. \ΓοΠ§;Γ3ί£- 

\ν. ν&η 4θγ ΡΙιιγηι - Α. Κοβδ) 

540-5502 βί Ι& βαδίΐΐςιιβ δΐΐΓ ΡαοΐΌροΙβ άβ 8ραΐ“ίβ (ίΐ^. 38)3; 4 8ί. Όβ- 

1. \¥. V ο 11 § ν 3 ί ί - λΥ. ν α η 4 β γ Ρ I ιι γ ιη - Α π η β Η ο ο 8, 

Εβ δαηοΙααΐΡθ 4Άρο11οη ΡγΒιβθη 4 Αγ§ό8, Ρ3Πδ 1956, ρρ. 97-98, Ρ1. IV. Β3 ά&Ιαϋοη 
4β Ι3 Ι)3δΐΙί(^11β ρΓΟρΟδόθ ρ3Γ Ιβδ 31ΐίβ11Γδ η’βδί ρβδ ]ΐ18ίβ. 

2. Β. I. Ρ 31 1 3 5, Άνασκαφή είς Φιλιατρά τής Τριφυλίας, Πρακτ. Άρχ. 

Έταιρ. 1960, ρρ. 179-180 βί 189, ίΐ£. 1, Άρχαιολ. Δελτ. 16,1960: Χρον., ρρ. 123 8., 
οί 124. Οί. ηι β ιη β 3 υ ί β ιι γ, Ββδ Μοηΰπιβηίδ, ρ. 187 δ., ίί§. 127. ϋη ρ3δίορ4ο- 

γϊοπ 4 άβυχ βίαρβδ. 

3. Ο. Α. 8 ο ί ΐ Γ ί ο υ, Άνασκαφαί έν Παλαια Σπάρτη, Πρακτ. Άρχ. Έταιρ. 1939, 
ρ. 108 ρ]αη ΐηδβΓβ, ΓΠβπΐθ 3 ιι ί β υ γ, Χριστ. Βυζαντ. Άρχαιολ., ρρ. 188 θί 320, %. 

166, Α. Ογ 3 4 3Γ, ΒΑΓοΙιίίβοίιΐΓβ 1)3Πιαηΐφΐβ 3ναηί βί 3ρΓβ& Ιβδ ΐην35ΐοηδ βία, 
Οοπιρί. Ηβη4. Αβ3ά. ΙηδβΓ. βί Ββΐΐβδ ΒβίίΓβε 1945, ρ. 281 δδ.} ϊί^. 4, Ο 4. Ό β I ν ο γ β, 
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ΐϊκΗηυκ άβ Τ1ιβδδ3.1οηί({υβ, υ]ουίόδ ά&ηδ 1β ΐΓ&ηδβρί & )& ίΐη άυ VI6 ου 
ου βοππηβηοβηιβηί (Ιυ VII6 δ. (Γί§. 39)1; ιηοίδ οοιητηβ Ιο ρΓοΐΙιβδίδ βί 1β 
άϊ&οοηίοοη. ά’υη δυηοΐυαπ’β ΐπρίΐΓίΐίβ άέ]& βνοΐιιβ, άυηδ Γβ^ΐίδβ 3. 

160 

Ρί§;. 38. δραιάβ, Εαδϊΐϊςυβ δπι· Ι’αοΓοροΙο. Ρΐαη {ά’&ρΓέδ (3.Α. δοίίπου). 

ρΐαη οθηΐΓθ.1 ά’ΑιυρΙιίροΗδ2, ρΓοβεώΙβηαβηΐ (Ι&ιΐδ 1& ϋ&δΐΐϊςιιβ άβ Εοη§οδ 
ο Εάβδδο (χιη ροδΐορΙιοΓίοη υυ δυά (Ιο Γ&Εδΐάβ) άαίαηί άβ Ια 2β ιηοΐΐΐβ 
(Ιυ νίβ δ. (ΓΪ£. 40)3; νβΓδ 1β Νογ(1, Ια Ι)38Ϊ1ίί|ΐΐ0 Α άβ Οοοίβα4, (Ιαηδ 

ΚβαΙΙ. ζ. Ε,γζ. Καηδί. I, 1966, ρ. 566, ίϊ£. 20 (δ.ν. ΒαδίΙι,Ιϊα), ΡαΙΙαδ, Έπετ. Έταιρ. 
Στερεοελλκδ. Μελ. 6, 1976-1977, ρ. 21, ί'Ϊ£. 5, V ο Ε ο ί ο ρ ο η 1 ο δ, ρρ. 273 δδ., ρΐ. Θ'. 

1. Ο β ο γ §'ί ο δ Α. 8οίΪΓΪου-ΜαΓΪα Ο. δ ο 1ί Γιου, Ή βασι¬ 

λική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Αίΐΐόηβδ 1952, ρ. 144, ίΪ£. 60 βί ρΐ. V, Ρ. 

Ρ ο Γη β γ 1 β, δαίηί-ΠβηιέίΓϊυδ άβ ΤΕβδδαΙοηϊςυβ βί Ιβδ ρΓοΕΙβιηβδ άυ ιηαΓίγποη βί 
άυ ίΓθ,ηδβρί, Βυΐ). Θογγ. Ηθΐίβη. ΕΧΧνίΙ, 1953, ρ. 693. (7,1. Κ. Ρ. II ο ά (1 ί η ο 1 ί, 

ΕαΗγ Βγζαηίΐηβ ΟΕυΓοΕβδ ϊη Μαεβάοηϊα αηά 8ουίΕβι·η δβΓΕία, Εοηάοη 1963, ρ. 139, 

Γί§. 59 βί 66. 
2. Ε. δίϊΕαε άαηδ Ο. Μ γ ί υ η α $ , Το ’Έργον τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 

κατά το 1979, ρ. 14, ίί£. 20. 
3. Μ. Μ ΐ ο Ε α ϊ 1 ϊ (1 ΐ δ, Παλαιοχριστιανική Έδεσσα. Άνασκαφή τής βασι¬ 

λικής Α, Άρχαιολ. Δελτ. 23, 1968, ρ. 199, ρΐαη 3. Οί.. ΡαΙΙαδ, Μοηιιιπβηίδ, ρ. 

84, 1Ϊ£. 49. 
4. Ρ α γ 1 β Μ ϊ ] ο ν ϊ <5, ΚαηοΕι*ϊέ£αηδΕϊ δροπιβηϊβί ΡΓαβναΙϊδα, ΑββΕβοΙοδΕί 

Υβ&ίηϊΕ (= Αβία ΑββΕαβοΙο^ϊβα) XXIX, 1978 (Ε]υΕ1ΐαηα), ρρ. 669 δδ., ίί£. 22. 

Ι’έ^ΐίδβ οαί1ιβ(Ιι·α1θ άβ Οαπίϊη Ο&ά (ίΊ§·. 41)1; (Ιαηδ Ρβ^ΐίδβ α ρΐαη ββηΐΓ&Ι 
άβ Κοη]υΙι (αρΓβδ 543 ρΓοΙι&ΙιΙβιηβηΐ) (Γϊ§. 42)2 άοηΐ ϊβ ρΐαη ταρρβϊΐθ 
οβίυί άβ Γβ§1ίδβ α ρΐαη οβϊΐίραί ά’ΑηιρΙιίροΙίδ, βί, βηίϊη, άβιΐδ Γό§1ΐδβ 
οβίο^οη&ΐβάβ Ρΐιίΐίρρβδ (υη ραδίορίιοΐ’ΐοη άουΐάβ αυ δυά άβΓ&βδΐάβ) Μίΐβ 
αρτβδ 1β άβΐυιΐ (Ιυ VI β δ. (ίί§. 14 βΐ 43)3.Εβδ ραδΐορίιοπα άβ 1γρβ δχπβη 
αρραΓαίδδβηΐ άυηδ Ιβδ β^ΐΐδβδ άβ ΓΙΠγηουιη οηβηΐαΐ αρΓθδ Ιβ άβΕυΐ άυ 
νίβ δ., ριοβαΕΙβΓηβηΐ4. Οαηδ Ια ])αδΐ1ϊφΐβ άβ 3ΐ Ββυιβΐηυδ (ίί§'. 39) βΐ 
άαηδ Ιβδ άβυχ β^ϋδβδ α ρ)αη οβηΐΓαΙ — ββΐΐβ ά’ΑπιρΙΐροΙΐδ βΐ άβ 
Κοη]υ1ι (ίί§. 42) — Ιβδ άβυχ οουιραΓΐίηιβηΐδ ΙαΐβΓαυχ άυ δαηοΙυαίΓβ 
δβιυ1)1οηΐ ΓβΐϊΐρΙίΓ ]βδ ίοηοΐίοηδ άβ Ια ρΐΌΐΙιόδίδ βΐ άυ άΐαΕοηίΕοη 
Ι)36η άίεΐΐη^υββδ άαϊΐδ ΡοΓάοηηαηββ ϊηΐβΓίβυΐ’β άβδ β§1ίδβδ άβ Γόρο^υβ 
ηιβάίβναΐβ. Εβδ β^ΐίδβδ άβ Οογϊυπο βη Οι·βΐβ, άβ δρατά-β (1ΐ§'. 38) βί άβ 

1. & γ α 1) α γ , Ι.ο., ρρ. 271 δ., ίί£. 1, V 1 α ά. Κ. Ρ β I !<; ο ν ί 6, Εβδ ίουΐΐ- 
Ιβδ άβ Τδαπΐοΐιϊη ΟΓαά, ΟαάϊβΓδ ΑΓοΙιβο]. III, 1948, ρρ. 41 δδ., ίΐ£. 1, Ώ I. Μ α η ο 
Ζ ΐ δ δ ί, Ιδίίοραναηΐβ ηα Οαποϊη,υ ΟΓαάυ 1949-1952 ^οάϊηβ, δΙαπηαΓ, Ν.8., ΙΙΙ-ΙV, 

1952-1953, ρρ. 127 δ., ίΐ£. 3 βί 4, 13 ]. Β ο § Ιί ο ν ΐ 6, ΑΗιίΙβ!{ίιπ*α δΓβάη]β§' νβΐία, 
Ββ)^Γαά 1957, ρ. 19, %. 21, Η ο ά ά ί ιι ο ί ΐ, ΕαΗγ, ρρ. 206 δ., ίί§·. 131, Ιν γ & υ ί 1ι β ϊ- 

ιη β γ , ΕαΗ^, ρρ. 193 δ., ίί§. 76 Α (=2ΐ975, ρρ. 286 δ., ίΐ£. 236Α), V1 α ά ΐ ιη ί ι* 

Κ ο η ά ί 6 - V 1 α ά ί δ 1 α ν Ρ ο ρ ο ν ϊ ά, Θαπδΐη Οταά, {ΒβΙ^Γαά 1977), ρρ. 25 δδ., Γί§\ 

8, (~ Γβδ. ίΓαης., ρρ. 311 δδ.). 
2. 8 ν. Κ α ά ο ] 0 ιό, Μνα Κοη)ιι1ιυ, ΖάοΓη. Καά. νίζ. Ιηδί. 1, 1952, 

ρρ. 148 δδ., ίΐ£. 11, Η ο ά ά ϊ η ο ί I, ί.β., ρρ. 220 δ., ίί£. 149. 

3. ββ ραδίορίιοποη αηιβηα^β άαηδ Ραη^ΐβ 8πά-Εδί άβ ΓΟβίο^οηβ, βδί ίοηηό 
ά’ηηβ ρϊβββ οίΓβιιΙαΐΓβ αοοβδδΐάΐβ άιι δαηοίηαίΓβ βίβηάα άβναηί Γαΐΐδίάβ, βί ά’ιιηβ άβα- 

χϊβηΐΘ ίι·αρβζοϊάα1β αβββδδΐάΐβ άβ ]α βοηςαβ 8υά-Εδί. Εβηχ οΐοΐδοηδ ΓηΐΙογβηηβδ, ςηΐ 
νοηί άβδ άβυχ βχίΓβηιΐίβδ άβ Ια βοηςιιβ ]υδςη’ά Ια βοΐοηηαάβ οβίο^οηαΐβ, άβΐίηιίίβηί 
υη βδραββ βοιηπιβ οβίυί Γβηοοηίΐ'β άβναηί Ιβδ ρα,δίορίιοπα άβ Ια άαδΐΐίηυβ Α άβ ΟβΓαβα 
(ίί§;. 9). Εα ρϊβββ ίΓαρβζοϊάαΙβ βδί ροηΓνυβ ά’υηβ ρβίϊίβ ηϊβΕβ ρανββ, ανββ άβυχ 
δυρροΓίδ (ά’υηβ ία51β); )β ρανβΓηβιηβηί άβ τηαΓίΐΓβ άβ Ια ηϊοΐιβ ροΓίαίί υη δ^δίοπιβ άβ 
βαηαΐΐδαίϊοη (8 ί Υ 1. Ρ β 1 β Ε α η ϊ ά ί 5, Άνασκαφή οκταγώνου Φιλίππων, Πρακτ. 

Άρχαιολ. Έταιρ. 1959, ρ. 56, βί 1960,ρρ. 84-85, ίΐ£. ί, ηιβηιβαυίΘυΓ, Άνασκαφή 
Φιλίππων ίΐχ 1976, 121-124, Γϊ§'. 1 βί 2). Ρ β 1 β Ε α η ί ά ί δ (Ι.β., ρρ. 121-124) 

βΓοίί ςυ’υη ΓβΙϊςυαίΓβ έίαίί ροδβ δυβ Ιβδ άβυχ δυρροΗδ άαηδ Ια ηϊβΕβ βί ηυβ ΓβηδβιηΕΙβ 
άββΓϊΐ βίαϊί υη ηιαΓίγΓϊυηι. Εα ρι-βδβηββ ά’υη όί?ουί άαηδ Ια ηϊβΕβ—Ιβ δνδίβιηβ άβ βαηα- 

Ιϊδαίϊοη—ϊηβϊίβ ρΐηίόί ά ρβηδβΓ ςυβ Ιβδ δηρροΓίδ άόβΓΪίδ ρβΓίαΐβηί ρβοΕαΕΙβηιβηί υηβ 
ίαΕΙβ ρουβ Ια ναϊδδβΐΐβ άβδ αΕΕαίϊοηδ ΓΪίυβΠβδ άη βίβ^β, Ι’β§Όυί βίαηί υη χωνευτήριον 
(δυΓ Ιβ «βΕοηβυίϊποη» νοίΓ Ρ α 11 α ε, 'Η θάλασσα, ρρ. 39 βί 74. II δβ ΓβηβοηίΓβ άαηδ 
1β άίαβοηίβοη αυδδϊ: ϊ Ε., ρ. 131. Υ α]οιιίβΓ Ια βαηαΐϊδαίϊοη βη Γβίαίϊοη ανββ Ια ίαΕΙβ— 

υη αυίβΐ δββοηάαίΓβ—άη άίαΕοηίΕοη άβ Ια ΕαεΐΕςυβ άβ δϊβνοηβ: Ο γ 1 α η ά ο δ, Πρακτ. 
Άρχ. Έταιρ. 1954, ρρ. 221-224, ίί§'. 4 βί 5, Β α Ε ΐ 6, Ι.β., ρ. 76 ίϊ£., 46). Ε’ϊηίΘΓρΓβ- 

ίαίΐοη άβ ίουί ββί βηδβΓηΕΙβ βοιηιηβ ραδίορΕοΓΪοη (βί. Ρ α 1 1 α δ , Εβδ ιηοηυπιβηίδ, ρ. 

114, ίϊ^. 71) ηιβ ραβαϊί ρΓβίβΓαΕΙβ. ΡαδΙορΙιοΓΪα ά άβυχ ρϊβεβδ: νοϊβ Ια ΕαδΠϊςυβ άβ 
8ραΗβ (Π§. 38). 

4. Ό’ αρββδ Η ο ά ά ϊ η ο ί ί , ρρ. 218 δ., αρί'βδ Ιβ ηιϊΐϊβη άυ ΥΙβ δ. 
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ΡΜΙίρρβδ (ίϊ§. 14 βΐ 43) & ραβίορίιοπα τβάοιώΐόδ. δ’αρραΓβηίβηί <1β ββ ροΐηί 
άβ νπβ & Ια 1)&δί]ίφΐβ άβ 1*Α1)ο1)8 - ΡΗδΙίδ άαηδ Ιβδ ΒαΙΕαηδ1, 4 οβΙΙβ άβ Ια 
Οαδα Βΐαηοα άβ Κανβηηβ (ηιαΐδ άαη& οβίίβ β^ΐίδβ ββδ οοπιραΓίΐπιβηίδ 
οηί όί,θ Γα]οιιΐβ8 ΙοΓδ (Γιιηβ άβιιχίβΓηβ ρβήοάβ)2, 4 Γβ^ΐίδβ οβοΐάβηίαΐβ— 

Ρ?£. 39. Τ1ιβδδ3ΐοηίφΐβ, 83ίηί-ϋ6ΐηβίρΐιι$. Ρΐαη (ΥΙΕ δ.} {ά’αρΓβδ Ο. Α. δοίίΓΪοα). 

1. Κ 8. γ β 1 δ 1ί ο ρ ρ ί 1, Μ^ίθΡίαΙγ (31]9 Βύΐ£3ΓδΙίίοίι άΓβνηοδίβ,) Α4ο1)3 

Ρϋδ1ί3, Ιζν. ΚαδδΕ. Αγοϊι. Ιηδί. ν Κοηδί3ηί. X, 1905, ρ. 104 55., ρΐ. XXXIX. ΟΓ. 

Ε&βΓδοΙΙ, 1χ., ρ. 17, ίΐ£. 13, Ν. Μανροάίηον, 8ί3ΐ·ο1)ϋΐ£33ΐ<.οίο Ιζΐπίδίνο, 

8οίΐ3 1959, ρρ. 93 88., ίί£. 83, Κ ρ 9. α ΐ 1ι β ί τη β γ, ρ. 226, ίί§. 91 (= 21975, ρρ. 334- 

335, ίί§\ 281), (δίαηέο 8 ί 3 η I β ν-λΓ α 1ε 1 ί η ο ν - ϋ ΐ ηι ϊ ί γ Ο γ α ιη β ν), 

Ιδίοπ]3 η& Βυΐ^&δΐίοίο Ιζοϊ)Γ3ζΐίβ]ηο ΙζΚηδίνο (—Βιι1§\ Α1ί3<1. Π3 Ναιιΐίΐίβ), 1, δοίΪ3 

1976, ρρ. 67 δ., ρΐθ,η 2, 8 ί 3 ηι β η Μίοΐι&ϊΐον, Ε& £Τ9.ηάβ 43δΐ1ΐςιιβ 4β Ρϋδοα 
βί Ια ίΓ3άίίίοη ρ&ΐέοΐι^ζαηΐίηθ άθ ΜΙιγ άαηδ Ια ρβηΐηδίιΐβ ΒαΙΙίαηΐφΐβ, Αβίβδ Ιθγ Οοη§ι·. 
ΙηίβΓίι. Εί. Βαίΐίαη. βί 8\κ1-Εδί Ειιρορ. II, 8οίϊ9 1969, ρρ. 583-598. <3ιΐ3ηί & Ια ά3ίβ 
νοΐρ Ό ]. 8 ί γ ΐ 6 6 ν ί ό, 1,3 ρέηον3ίΐοη άβ ίγρβ Ι>33Ϊΐΐο3ΐ 4&ηδ 1’3Γο1ιϋβοίιΐΓ6 βο- 

οΐέδΐ&δΐΐςυθ 468 ρ&78 Ρβαί,ΓδΙβδ 4βδ Β&ΙΕηηδ 39 ΙΧβ-ΧΙε δίβοΐβδ, Αοίβδ XIΙβ Οοη§τ. 

ΙηίθΓΐι. Εί. ΒγζαηΙίηβδ (Οοΐιηάβ 1961), I, Ββΐ£Γ3(Ι 1963, ρρ. 180-186. Ό’3ρρβδ Ν. 

Μανροάίηον, Β35ΪΐίΙί3ί3 ν Ρ1ΐδ1ί3 ΐ 4ύΐ£3Τδ1ά]3ί άνοπίον οβΓβιηοηΐαΙ, Ιζν. Βυ3§. 

ΑγοΙι. Ιηδί. 13,1939, ρρ. 246-252, Ιβδ οΙιαιηΙΐΓβδ 3ηΙβπβιΐΓ8 άβδ οοΐΏραΓίίπηβηίδ βη ηυβδ- 

ίϊοη 3ΐΐΡ9ϊθη.ί 8βΓνΐ 3υ οουρίβ ίιηρβπηΐ 1>ηΐ£3τβ άβ «ητγίηίοπη». 

2. Οίιΐδβρρβ Ο ο ι* ί β 3 ΐ, Εα Ι)95ΐ1ίθ3 άβΐΐα 0383 Βίηηοη, Αίίΐ I Οοπογ. 

Ν3ζ. 4ί 8ί\κΒ Βΐζηηϋηί (Κηνβηηβ 1965), Κηνβηηβ 1966, ρ. 61, ρΐ. XVI, 

Μοηυηβηίδ βί ίβχίβδ 103 

άθ ΓΕναη§β1ΐδίβ—ά’ΑΙαΙιαη βη Αδίβ ΜΐηβτίΓβ1 βί ραΐ' ββΗαΐηδ οόίβδ 
4 άβδ βχβηιρίβδ Γβποοηί-Ρβδ βη Ε^γρίβ βί βη Α]§·βηβ2. Εη οηίΐ’β ηηο 
ίΓαηδίοι*ηιαίίοη άβ ΓοΓάοηηαηββ άβδ ραδίορίιοπα άβ ίνρβ βγπβη άαηδ 

Ια Ιιαδίΐίςηβ δπά (Ο) άβ Οαπ4ΐη Οτ·αά, δίΐηβδ 4 Γβχίΐ’βπιΐίβ άβδ ηοΓδ 

1. Μ ί ο Κ 3 β 1 &ου.£ΐι, Τΐιβ οΐιυροΐι οί ΙΙιβ Εναη^βΐϊδί. 3ί Αΐ3ΐΐ39, Αηαίοΐ. 
δίυάίθδ XII, 1962, ρρ. 171 δδ., ίΐ^. 1, ηι 6 ηι β 3 ιι ί θ ιι γ, Εχο3ν3ΐίοη5 3ί· Αΐ3ΐΐ3η 
Μοη3δίθΓγ, ΐ4. XIII, 1963, ρρ. 105 δδ., ίί§\ 1 βί Αΐ3ΐΐ3η Μοηαδίβργ, ΐΐι. XVIII, 1968, 

ρρ. 159 δδ., Γί§. 1. 

2. νοίΓ Ρ 3 ί 1 3 δ, Έπετ. Έταιρ. Στερεοελλ. Μελ. 6, 1976-1977, ρ. 27, η. 88. 

ϋη ίβΐ (ΙΐδροδΐίίΓ δβ ΓβαοοηίΓβ (Ιβ ίοηίβ 3ρρ3Γβηοβ βη δγΓίβ: Β3δΐ1ΐθ[ΐιβ 4β 13 οίΐ3<1β11β 3 

Βίΐιδί Ρ3Γ3δ (Η ί ο Ιι. Ρ. Η 3 ρ ρ β γ, Εχο3ν3ίίοηδ 3ί Βίίδΐ Ρ3Γ3δ, ΝοΓίΡβΓη 8}γγι3. 

ΟιιιηΙ). Οαΐίδ Ρ3ρ. 29,1975, ρρ. 330-331, ρΐαη Ό). 
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ΙαίβΓαΙβδ η&ΐυΓθ11θΐηθηΙ τηαίδ άορίαοβδ §ιιγ ]β οόΐβ1, & άοηηβ & ββ τηοηιιπιοηΐ; 

ιιη αδρβοί, άβ Ιιαδίΐΐφΐβ α ίΓαηδβρί—ηηβ Ιιαδϊΐίφΐβ ά ρδβικΙοίΐ’αηδβρΒ 

Οβδ ^υβίςηβδ βχβιηρίβδ άβ ραδίορίιοπα άο Ιγρβ δγπβη ΐικίϊςυοηί 

ηυβ ΙβυΓ οβηΐΐ’β (1β ίϋίΊυδΐοη άαηδ ΓΙΙΙγηβιηη οπβηίαΐ βίαίΐ Ια πηΗΐ’ο- 

Ρί§'. 41. Οαπ&η Ογ3.(1, Ραδϊΐϊφΐβ βρΐδβορ&ΐβ. Ρΐαη (3’&ρι*βδ VI. Κοη3ι3 -VI. Ρορονΐ<5). 

ροΐβ άα ΤΙιβδδ&Ιοηίςυβ. Ραΐί βχοβρίΐοη ά οβίίβ βοηβΐιΐδΐοη Ια ΡαδίΙκριβ 

Β 3β ΟΙιβΓ&οηβδβ (ίΐ£. 36) βί, (ΓΑγ§;ο3 (ίί§'. 37): βΐΐθδ δβιηΐίίβηί. Γαίίαοϊιββδ 

ίπυηβάίαίβιηβηί. αηχ ιηοάβίβδ 3β $γηβ, άβ Ραίβδϋηβ βί άα Ιΐί,ίοι*α1 άβ 

ΓΑδϊθ ΜΐηβιΐΓβ δΐΐΓί,ουί, οοπυτιβ 1β δοηΐ αιΐδδϊ ηιιβίςιιβδ Ιιαδϊΐίφίβδ άβδ 

ίΐθδ άβ ΓΑΓοΙιΐρο] <ΓΕ§έβ2. Μαίδ ιιη (ΙϊδροδΗίΓ, αδδβζ νοίδΐη η’θΐ&ίΐ 

ραδ ίηβοηηυ α ΤΙιβδδαΙοηΐφΐβ—Βαδϋϊςιιβ 3ο Τουηιΐια (Γΐ§. 44)3 — οί 

αΐΙΙβιΐΓδ οη Μαοβάοίηβ, ηοίαιηιηβηΐ α Ιίβιαοίβα Βγηοβδίΐδ1; ά Αι·£Ό8 οιΐδδί 

βη οβΓΐαϊηβ ηιβδίπ’β (ίί§·. 37). 

Ββδ ΟοηδίίΐυΙίοηδ Αροδίοΐϊφίεδ ({υΐ ιΐβοηνβηΐ Γβ^ΐίδβ οΙίΓοΙίβηηβ 

οί (Ιοηηβηί Ιβδ ραδϊορΙιοΓία οοιηηιβ ηηβ 3βδ οαΐ'αοίόπδΐίςυβδ ρπηοϊ- 

ραΐβδ «Ιο βοΐΐβ-βί (ΟοηζΙιΐ. ΑροείοΙ. II 57,3)2 βδδαΐβηί οΙαΪΓβιηβηί (Γίηίρο- 

Εί£. 42. ΚοηιυΤι, έ^ΐΐδβ 0 ρΐ&η οβηίΓα! (3’&ρΐ'βδ 8ν. Κίΐάθ3οί<5). 

1.0. Α. ΚβΙβ^Ιι Κ33£ογ3, Ιιΐδίίηίβηα ρππι& (Τδ&πίδϊη Ογο.3): Α 
6ίΙι ββηί. Οΐίγίη 8οηΙΙιβηι δβιΊήη, Αηίϊηυϊίγ XXXIII, 1954, ρρ. 15 δδ., ίϊ£. 1, Η ο 3- 

3 ί η ο ί 1, Εαήγ ρρ. 214 δδ., ίΐ£. 145, Β α 1) ϊ <5, ].β., ρ. 78, ίϊ£. 41, Ο ο η 3 ΐ (1 - 

Ρ ο ρ ο ν ΐ 6, Οαπίίη 0γΓ83, ρρ. 109 δδ., ίΐ§. 82 (Γβδ. ίΓ&ης·.., ρρ.344 38.).ϋη. δβτηΜ&Μβ 
άΐδροδίίϊί δβ ΓβηοοηίΓβ. &υδδί α Αίΐιβηβδ, 3βηδ ΙΉέρΙιβδΙΐοη (Τΐιβδϊοη) ίΓ&ηδίοπϊΐό βη 
Β&δίΐίφΐβ οΙΐΓβίίβηηβ (\¥. ΒβΠ Ο ί η 5 πι ο ο ι\ ΟΒδβΐΎαίΐοηδ οη 11\β Ηβρίηαδίβϊοη, 

Ηβδρβπα 5, 1941 δαρρί., 11 δδ. Οί. I. Τ γ & ν 1 ο δ, Κβ&11. ζ. Βγζ. ΚιιηδΙ ί, 1966, 365 ίϊ§. 

8.), βί & ΡΓβδΙαν, ά^πδ Ι’β^ΐΐδβ 3β Όβΐΐ-Ρουέίζη (Η ο 3 3 ί η ο ί, Βυ1§·8ΓΪ&, ρ.264,ίί§;. 64). 

2. ΒβδΒοδ: Β&δϋίςιιβδ 3’ΗγρδίΙοπιβίόροη, 3Άίθηί6ΐ1ΐ βί 3ΆοΜα3βπ (νοή ρ·.97, η. 

2). Οί. Ο 1ι α γ 1 β δ Ε) θ 1 ν ο γ β, έΐη3βδ 35αΓθ1ιίίθθ1ιΐΓβ ρ&ΙβοοίΐΓθίίθηηβ βί Βν- 
ζαηΐΐηβ, Β^ζηηΐϊοη XXXII, 1962, ρρ. 497 δδ., ίί£. 30 βί. 32, βί Κ β α 11 β χ. ζ. Βγζ. 

Κιιηδί I, 1966, ρρ. 252, ίΐ£. 20 βί 22 (δ.ν. Αρ$ί.<>). 
3. Ο. Α. 8 ο ί ΐ Γ ΐ ο υ, Αί παλαΐ-οχριστιανικαί βασίλικαί της Έ/Αάδος, Άρχοαολ. 

Έφημ. 1929, ρρ. 177-178, ίΐ£. 9. Οί. Β β 1 ν ο γ β, 11. ββ. ρ. 499, ϊϊ§. 31 βί 251, ίΐ£. 21, 

II ο 3 3 ί η ο ί ί, Ε&Γΐγ, ρρ. 158-159, ίί^;. 71. υ« δβιηΐίΐηΐιΐβ άϊδροδΐίΐί ραΓ3Ϊί 3&ηδ 1η 
Ι)3δί1ίςιιβ 3β 81ίουίβ)3 (ίΐ§;. 17) οΒίβηιι ρητ αηβ ρΐβββ Ρ3,ίοιιί6β βυ Ν 3β ΓηΒδΜβ 
αΙοΓδ ηιιβ Ιβδ ρβδίορίιοπα 3α ίγρβ 1ιό1ΐ83ίοιαβ ίαΓβηί ϊηδί&Πβδ (νοπ’ ρρ. 78-79) 

8π ρΐαδ-ίόί. 

ίΙιήΐΌ Ιθδ ραδίορΙιοΓία άβ ίνρβ δγποη 6αηδ Ι’αΓοΙιΐίβοΙιΐΓβ οοοίόδϊαδΐί^ιιβ 

3ο Iθΐιγ Ιίθυ ά’οπ'φηβ. Οη δοηδ-οηίβηάΓα ςηβ ο’θδί ραιοβ ηα’ΐΐ η’γ βη αΛ-αΐ ΐ 

ραδ. Οο Ια ιηθίηβ Γα^οη, 1θ ι-βάαοίθΐΐΓ όχι ίβχίβ 6υ Τβδίαιηαηίιιηι Όο- 

ηιΐηί α βδδαγό ά’ίηίΓοάιιΐΐ'β άαηδ Γ&ΓοΙιίΙβοίηΐ’β βοοίβδϊαδίΐςυθ—άβ δοη 

ραγδ 3’αΙ)0Γ(Ι—Ιο 3ία1<:οηί1ίοη οη αηηβχβ3. 

Βα ρίοοο ΙΐίιΐΓφςιιο ρΓβδηηίθο (Ι’αρτθδ ΤΙιόοάοΓθ (Ιο Μορδηβδίο θΊγο 

δίίηβο ρΐιΐδ οη ηιοΐηδ ριΑδ άυ δαηοίιιαίΓΟ, Ιο ραδίορίιοηοη Νογο βη 

6’αιιίΐ’θδ ίβΓηιβδ οδί άβδί^ηόβ 3αηδ ιιη ίοχίβ—αηίόποιίΓ α ΡαρραΓίίΐοη 

οΐυ ιΐΐαΐίοιιί^οη οη αηηβχβ, αηίόπβιιι* αιΐδδί αηχ Οοηδίϋυΐίοηδ Αροδίο- 

1. Οοπί&ηα Ο ν β ί 1ν ο ν ΐ (5 - Τ ο ηι α δ β ν ϊ ό, ΚαηονίζαηΙί)3ΐά Ρο3ηί 
Μοζ&ίβΐ, Ββ1οτα3β 1978, ρρ. 29 δ., Γϊ^. 41. Οί. II ο 3 3 ΐ η ο ί ί, Ι.ο., ρρ. 159 δ., ίΐ£, 72. 

2. νοίΓ 1β ίβχίβ 38118 Ια ρ. 96, η. 3. 
3. νοΪΓ 811 ρΓ3, ρ. 7 7. 
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1ί(^ιΐ6δ—80118 1β ηοηι άβ «άΐ&ΚοχιϊΙίοη» (δγηοάβ (Ιβ Εαοίΐίοββ, βηί,Γβ 325 

βΐ 381, Οαη. 21 )1. Οβ ηαί ββΐ, <1αηδ ιιηβ οβΗαΐηβ ιηοΒίΐΓβ οοηΠππβ ρ&Γ 

¥ι%. 43. Ρΐιϊΐίρρβδ, Οβίο^οηβ, άόίαϋ (Ιο Ια ραΓίϊβ 8.-Ε. Ρίαιι (οΙ’&ρΓβδ 81. Ροΐόΐιαηΐόΐδ). 

Γβρί^ΓαρΚίβ (ΕαδΠίφΐβ (Ιο ΒΓαά)2 * * *. Εβ Ιογπιθ «<ϋαΙεοηίΐεοιι»—^ΐΐ δ’α^ΐί άτι 

1. νοίΓ δαρΓα, ρ. 73, η. 3. 
2. Εαδδαδ, Ι.ο., ρρ. 169 βί 195-196, ίίβ. 77, Β α 1) ί 6, ρρ. 67-68, 32 

(Πηδοπρίΐοη 4αίβ 4β Ια ίΐη (Ια V6 νβΓδ ίο οοηιταοηοβίΏβηί 4α VI* 8.).0&η5 Ια 1>&8ί1ΐφΐβ 
4β ΚΜΑαΙ αΙ-ΚαΓαΙί, αα 8α4-Οαβδί (Ιο Τί1>όπα<1ο 1© 4ϊα1<οηΐ1(οη—ςααΙϊΓίβ αΐηδϊ 4αηδ 
αηβ ϊηδΟΓίρϋοη—ιηαΐδ οη αηηβχβ, α]οαίό 528 /529, βδΐ δίί,αό αα Νοτά-Εδί 4α Μίϊιηβηί; 
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άίαΐωηίΐωη αΓοΙιαϊςυβ Μβηίιίίό αιι ραδίορίιοποη αιι Νοιχί-Εεί <1υ δαηοίυ- 

αίΓθ—οδί 3 οηο Ιοοαίίδβ ά’&ρΓβδ οβδ (Ιοηηββδ (Ιαηδ Ιββ πφοηβ Ιίΐ,ΐο- 

ταΐβδ <1β ΓΑδΐβ ΜίηβυΓβ βί Ια δγπβ 4υ ΝοπΙ. Εβ Ιοητιβ «ραδίο- 

ρΐιοποη», ηοη Ιόπιοϊ^ηό αΐϋβιΐΓδ άαηε Ια ΙίΐΐβΓδίΙιΐΓβ οΙΐΓβΐίβηηβ α 
ηοΐτΓθ οοηηαϊδεαηοβ, δβπώΐβ οΙγο βιηρηιηΐβ 4 ΕζοοΕιβ) 40/17 (καί 

ώον παστοψόρια καί περίστυλα κύκλ,ω τής αυλής), οίι ραΓ οβ ιηοί δοϊιί 
(Ιβδϊ^ηββδ Ιβδ οοΐΐυΐβδ βηίοιίΓαηί Ια οοπγ ΐηΙόΐ’ίβυΓβ (Ιιι Τβηαρίβ άβ ^βπι- 
δαίβπι. ιιί-ίΐΐδββδ ραΓ Ιβδ ρηβίΓβδ1. ϋαηδ Ιβ Οοιίβχ ΑΙβχαηιΐΓίηιΐδ οί (ΓαυίΓβδ 

Ρί&· 44. Τοαιηίια, ρΓβδ 4β ΤΙιβΒδαΙοηΐςαβ, 1>αδΐ)ΐ(ΐαβ. Ρΐαη (4’αρΓβδ 0. Α. δοίΐποα). 

ιηαηιΐδοπίδ Οβ Ια ΥβΓδίοη άβδ δβρίαηίβ Ια οΐιοδβ βδί Γβηάιιβ ραΐ’ Ιβ ηιοί, 

γαζοφνλάκια2, ιιη ίβπηβ ίηΐΓ0(1υϋ αιΐδδί άαηδ Ιβ Νοιινβαιι Τβδίαηιβηί 
δουδ Ιβ δβηδ άυ ίΓβδΟΓ (Ιπ δαηοίυαίΓΟ ]ιιΐί Οβ ,ΙβπίδαΙοηι {Ματ. 12, 41 οι 
43, Ζ,α. 21, 1 βί Ιεαη 8,20). Ο’βδί (Ιαηδ οβ δβηδ (|ηθ Ιβδ ηαοίδ δγηοηγιτιβδ 

άβδ οΐοίδοηδ 1)08868 4αηε ΓΕδί. 4βδ ηβίδ ΙαίβΓ&Ιβε 4β ββίίβ β^ϋδβ, Γαρρβίαηί Ιβδ ραδίο- 

ρΙιοΓία 4α Ιγρβίιβίΐαάίςαο (νοίΓ δαρΓα, ρρ. 78 83., 88, 93 85. θϋηίΓα, ρ. 109)ρΓονΐβηηθηΙ 
4β Ια ίΓοίδίθΓΠθ ρόΓΐο4β 4β οθ Γηοηυηιβηί (Ρΐαίιαβ Ό β 1 ο χι § α ζ - Β ί β Ιι α γ 4 

0. Η α ί η β δ, Α Βγζοηϋηβ ΟϊιαίΌΪι αί ΚΙιϊΛαΙ Α1-Κ&ρο1(, Οιΐβα^ο III. [1960] 
ρρ. 16-18, 21 βί 53, ρΐ. 15 [3] βί 16). 

1. 8ααΙ Ε ί β β β γ ηι α η, Ηβΐίβηίβιη ίη ]β\νΐδΙι Ραίβδίίηβ, Νβ\ν ΥοιΊι 1950, 
ρ. 172, α. Εγ. V,/ Ό β ΐ β Ιι ιη α η η ΕβαΙΙ. ί. ΑηΙ. α. ΟΙιγϊβΙ. VI, 1966, 1170 {δ. ν 
Εχβάτα). 

2. Α 1 ί γ β 4 Καΐίδ, δορίαα^ηία, 8ία%οΓΐ 1935, II, ρ. 845 αρρ. επί. 

(.βδί Ιο ιηοί αάορΐό ρα,Γ Ας[αΐ1β βί ραΓ Ια \ α1§'&1β 1αη4ΐδ <^αο βγιηπιαφίΘ ρΐ’όίβΓβ Ιβ 
ιηοί έξέδραί (Ο ιμ £ β η β, Ηβχαρί., ρα 16 III, 2635-2638). Εα ιηοιαβ οΐιοδο οΐιβζ 
Ε ζ β ο Ιι. 42,1 βδΐ ΐΓα4αΐΙθ 4ααδ Ιβδ 8βρ1αηί.β ραΓ Ιβ τηοί εξέδρα, 1αα4ίδ (}αβ Α(]αί]β βί 
Ια να1§·αΙβ οηί Ιβ ηιοί β-αζορίιγΙ&Εϊοη βοηιιηβ 4αηδ Ιβ νβι·5βί ρΓόββ4βηί, βί ΤΙιβοάοΙϊοιι 
α Ιβ ηιοί τταστοφόριον (ϋ). 2651-2654). 
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«ραδίορίιοποη» βί «ο'αζορΠγΙαΗΐοη» δοηί βηιρίονβδ ραΓ Γβχβ§βδβ οΗγο- 

ίΐβηηβ1. ΟβΓίβδ, οοηββηιαηί ]β ηιοί «ραδίορίιοποη» Ιβδ ίΓαάηβίβιΐΓδ 
άΈζββΗΐβΙ δοηί ΐηίΐαβηβόδ ραΓ Ια Γβϋ§'ΐοη β^νρίΐβηηβ, βί ραΓίΐβαΙΐβΓβ- 

ιηβηί ραΓ Ιβ βαίίβ άβ δβΓαρΐδ άοηί 1θ8 δαηβίηαΐΓβδ όίαΐβηί ροηηπίδ 
ά’αηηβχβδ, αρρβίββδ Βαΐ’βχοβΗβη ραδίορΗοπα βί αίίΐΐδβδ βοτητηβ 1α&1>ΐ- 

ίαίΐοηδ ραΓ Ιβδ ρΓβίΓβδ βί ραΓ Ιβδ άβνοίδ2. Μαΐδ Ια Γοηβίΐοη άβδ ραδίο¬ 

ρΗοπα άβδ β^ΐΐδβδ, ΐηάΐφίββ Ηΐβη 8πγ ραΓίΐβΙΙβτηβηί ραΐ’ Ιβδ Οοηδίΐία- 

ίΐοηδ Αροδίοΐΐρυβδ (VIII 13, 17)3 ΐηίβΓάΐβ αη ΓαρρτοβΗβηαβηί ανβο 
Ιβδ ραδίορΗοπα ίαηί άυ. οιιΐίβ ΐαΐί ραβ (Ιβδ βιιΐίβδ ΗβΙΙβηΐδίΐφίβδ. Ο’βδί 
άβ Ια ίβΓΓηίηοΙο^ίβ οΙΐΓβίΐβηηβ ρυβ ηοιίδ άβνοηδ άβάυΐΓβ Γαρραπίΐοη (Ιβ 
ββ ίβπηβ άαηδ Ιβ ίβχίβ βη ραβδίΐοη. Ββ τηοί παστάς βί παστός άβδΐφίαηί 
Ιβ Ιΐΐ ηαρίΐαΐ ίοηιιβ, οΐιβζ Ιβδ ΡβΓβδ άβ ΓΕ^Ιΐδβ, ΓαπηαΐηΓβ (Ια ραΓαΙΙβ- 

ϋδίτιβ ανβο Γαηΐοη ΐηίΐπιβ <1α ίΐάβΐβ ανββ άβδπδ ΟΗπδί, ά Ροπ§ΐηβ ιηβιηβ 
(Ιβ Ια άοβίΓίηβ βΗΓβίΐβηηβ. Οη δαΐί φΐβ Ιβ ιηγδίβΓβ βΗΓβίΐβη βδί βοηδΐ- 

άβΓβ βοιητηβ υη ιηαπα§β ηιγδίκ[υβ βί β’βδί αΐηδΐ ραΐ' Ιβ 1αη§α£β (Ιιι 
ϊηγδίΐβΐδηαβ βυβΗαπδΐΐφΐβ (|αβ ηοοδ ροανοηδ αΠοΐ'άβΓ ηοίνβ ρΓοΠΙβηιβ. 
Β’αηίβΐ βη βίίβΐ βοιητηβ αιΐδδΐ Ιβδ ίαΗΙβδ δββοηάαΐΓβδ, ιιίΐΐΐδββδ ρβηάαηί 
Ια 1ΐίιΐΓ£'ΐβ δοηί ιηϊδβδ ραΓ Ιβδ δβπηοηηαΪΓβδ βη ραταΐΐβΐβ ανββ Ιβ Ιΐί ηη- 

ρίΐαΐ; ββδ δοηί Ιβδ Ιΐίδ ηυρίΐαηχ δαβΓβδ— Ιβδ ίεραΐ παστάόες— ου δ’βί- 

Γββίαβ Γαηΐοη ηιγδίΐςηβ ραΓ ΓβυβΗαηδίΐβ4. II η’βδί ραδ άοηβ βίοηηαηί 
ά’ανοΐΓ άοηηβ ααχ βοηιραΓίΐπιβηίδ άβ Γβ^ΐΐδβ, οΐι Γοη άβροδαΐί Ια ναίδ- 

δβΐΐβ 1ΐίηΓ£Ϊφΐβ (δγηοάβ (Ιβ Βαοάΐβββ οαη. 21) αΐηδΐ φΐβ ΓβυβΗαηδίΐβ βη 

1. Οη^βηβ, Οοππηβηΐ. ϊη .Ιοβηη. XIX 2: Τόπος νομισμάτων (ΡΟ 14, 537, 

Ρτβιΐδοΐιβη [= ΟπθβΗ. ΟΙΐΓίδίΙ. 8οΠι*ίίΙδ1. 4] 306-307), ΟΙμιηρίοάονβ ΑΙαχ., 
ΡΓα.0τηθηί& ίη 3βι*βιηΐαιη 35: παστοφόριον, ήγονν γαζοφυλάκιον (ΡΟ 93, 696). 

2. ΡΐβΓΓβ Κουδδβΐ, Ηβ& οιιΐίβδ β^γρίίβηδ ά Όβίοδ ιΐιι III® απ ΙεΓ είββΐβ 
βν.<1.0., Ραπ.5 - Ναηβγ 1915 - 1916, ρρ. 152-153, 221, 233. Οί'. \¥ α 1 ί 6 γ Ο 1 ί ο, 
ΡτΐβδίβΡ ιιηά ΤβΓηρβΙ ΐιη Ιιβίίβηϊδίΐδοΐιβη Α^γρίβη, I, Γοίρζΐ§' 1905, ρρ. 122, 283 βί. 286. 

α. ΤΗ. Η ο ρ ί η β γ Κ. Β. XVIII 4, 1949, 2109-2110 (δ. ν. ΡαβΙορΆορίοη). 

3. Vοϊγ ίβ Ιβχίβ δΐιρτα, ρ. 96, η. 4. 
4. Τβαη Οινι/δοχί., ΟοηίΓβ Ιβδ βηίνΓβδ: "Αλλως δέ και γάμος έστϊ πνευματικός 

τά γινόμενα... Αιά τοϋτο και ημείς επτά ημέρας ύμϊν ένομοθετήσαμεν ενταύθα προς τάς 
ΐεράς έστάναι παστάδας (ΡΟ 50, 441. ΙΗ. βρρ. οπί. ενταύθα τής ιερός ϊστασαι τραπέζης); 

άιι ιηβιηβ, ΒΙ&ιώθ 9 Γα^Γβδδβ (Ιθ οβιιχ ςαΐ οηί αΗαη(1οηηβ Ια δ^ηαχβ 24: "Οτι γάρ γά¬ 

μος πνευματικός... οντω καί ημείς έν τοσανταις ήμέραις την παστάδα ταυ την την πνευ¬ 

ματικήν ύμϊν τείνομεν, την τράπεζαν νμϊν παρατιθέντες την μυστικήν... Διά παντός τον 
χρόνου αύται ύμϊν αί παστάδες είσι τεταμένοι (Α η 1. ο ΐ η β 6 η ^ θ γ, ·ίβαη ΟΙίΓγδΟ- 

δίοηιβ, ΙΙαΐί οαίόοΐιβδβδ Ηαρίίδηιαίβδ ίηέίϋΐβδ [— δοιίΓοβδ ΡΙίΓόΙίβηηβδ 50], Ρατΐδ 1957, 

ρ. 227). νοίΓ 3.1158Ϊ ΟβΙαεβ, ένβριίθ άβ Οβδα,Γββ, Ηίδί. ββοίβδίαδίΐ^υβ οΐιβζ ΡΗοΐϊοε, 
ΒίΠΠοΠι. 88: 'Π θεία δίκη ούκ εϊασε τον εχθρόν κατορχήσασθαι αυτής του νεώ καί τής έν 
αύτω παστάδος (ΡΟ 103, 292). 
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βχβόίίβηΐ (Οοηδίϊΐ. Αροβίοΐ. VIII 13,17) Ιβ ηοηι άβ ραδίορίιοπα απ δβηδ 
(Ια ίΓβδοΓ ιαρρβίαηΐ Ιβδ §αζορίιγ1αοΐα άβ Ια ΒΐΗΙβ, αρρβίβδ απδδΐ ραδΐο- 

ρΙιοΓία1. II δβηιΗΙβ ηιβηιβ ηαβ Ιβ ΐβΓηιβ ραδίορίιοποη ΓβηβοηΐΓβ δβπ- 

ΙβιηβηΙ άαη8 Ιβδ Οοηδίίΐαΐΐοηδ Αροδίοϋφίβδ βη ββ ^υβ ηοαδ οοηοβηιβ, 
βοιίδΐΐΐααηΐ αΐηδΐ ιιη αηΐβαηι (Ιαηδ Ια ΙΐΙΙβΓαΙαΓβ βΙΐΓβΙΐβηηβ, α βίβ ΐη- 

νβηΐέ ραβ Ιβ βοιηρΐΙαίβαΓ άβ ββ ΐβχΐβ. II βδΐ (Ιοηβ ρΐ’οΗαΗΙβ (^αβ ββΐ ββπ- 

ναΐη, ΐηβοηηα ηβ βοηηαΐδδαΐί ραδ Ιβ ηοιη βοαΓαη! (Ιβδ βοΓηρηΗΐιηβηΐδ 
ΙαίβΓαπχ (Ια δαηβί.ααΪΓβ άβ Γβ£·1ΐδβ, (Ιΐδροδΐίΐοη ρΐΌρα§,·ββ ραβ Ιηΐ, βί Ιβδ 
(Ιβηοιηιηα βη αγαηΐ ΓββοαΓδ ά .αη βοηΐβχΐβ ΜΜΐςαβ. Ιΐηβ Γβηιΐηΐδββηββ 
άβ Ια ΒΐΗΙβ βί αηβ βπκΐΐΐΐοη άβ 1β1ί.Γβ ροπΓΓαΐβη! αΐηδΐ ανοΐρ βοηΐΓΪΗαβ 
ά Ια ίοπηαΐΐοη άβ δοη 1αη§'α§β οαΐίυβί. 

Βαηδ Ιβδ ραδΙορίιοΓΪα άβδ β^ΐΐδβδ άβ ΓΙΙΙγπβηιη ΟΓίβηίαΙ, ββαχ φιί 
ΓβΙβνβηΙ άα Ιγρβ δγιάβη ι·β§ιιίΐβΓ ΐβηιοΐ^ηβηί ά’αηβ ΐηίΐαβηββ άΐΓβαΙβ άβδ 
ιηοάβίβδ οιάβηίαιιχ. Οβ δοηί άβδ ραδΊορΗοπα ΟΓΪβηΙαυχ β[αβ άβΛ^αΐ! ανοΐΐ' 
ά Γβδρπΐ Ιβ ΓβάαοίβυΓ άη ίβχΐβ άβδ ΟοηδΙΐίαΙΐοηδ Αροδίοΐΐςηβδ. Ββδ 
ραδΙορΗοπα ανββ βίοΐδοη Ηαδδβ δοηί ΐηάΐΓββΐβηιβηί ίηίΐηβηββδ ραι· ββαχ 
άβ ΐγρβ δγΓίβη, βΐ ββία, ηαί-αΓβΠβηιβηΐ, ρατ· 1’ΐηΙβΓηιβάΐαΪΓβ άβδ Οοιίδΐΐ- 

Ιαίίοηδ Αροδίοΐΐηαβδ. Βββ ηκοηαιηβηίδ άβ ΟοηηΐΗβ βί άβ ΝΐΒοροΙίδ (^αΐ 
βοητροΓίβηί Ιβδ ρΐαδ αηβΐβηδ βχβηχρίβδ άβ ββ ίγρβ άβ ραδίορίιοηα ηοαδ 
ΐηάκιηβηί βοηιπιβηΐ ΓΑβΗαϊβ βί ΓΕρΐρβ Αηβΐβη — ρΐηδ ^βηβΓαΙβηαβηί: 

Ια Οτόββ—οηί ίΓαάαΐί άαηδ Ια ρΓαίΐςαβ Ιβ ηιοάβΐβ άβδ Οοηδίΐίιιίΐοηδ 
ν\ροδίοΙΐ((υβδ; οη η’αναΐί ραδ νΓαΐκιβηί να ά’β^Ιΐδβδ ανββ ραδίορίιοηα 
άβ ίγρβ βγπβη βί οη α οοιηρΓΪδ Ιβ ίβχίβ βοηιπιβ δ’ΐί δ’α^ΐδδαΐί ά’βδραοβδ 
ΐδοΐβδ ραΓ άβδ αίοΐδοηδ Ηαδδβδ, βοηιπιβ οβίΐβδ άοηί οη αναΐί ΓΗαΗΐίαάβ 
ανββ Ιβδ οΙοίιΐΓβδ Ηαδδβδ άη Ηβιηα άβδ Ηαδΐΐΐ^αβδ. Νοπδ αρρβΙβΓοηδ Ιβδ 
ραδίορΗοπα άβ ββίίβ βαίβ§'οηβ ρβδίορίιοπα άβ ίγρβ ΠβΙΙαάΐ^ηβ2. Ββδ 
βχβηαρίβδ άβ Ραίβδίΐηβ, άβ δγΓΪβ βί άΆΙβήηβ, ού Ιβδ ραδΐορΗοΓΪα άβ ίνρβ 
ΙιβΙΙαάΐςιιο δοηί άβναηί άβδ ραδίορίιοηα άβ ίγρβ δγηβη Γβ^αΙΐβΓ3 

ιΓΐηάΐ(|αβηί ραδ ρΓοΗαΗΙβιηβηΐ αηβ ΐηΠαβηββ άΐΓββίβ άη ίβχίβ άβδ Οοη- 

δίΐίιιίΐοηδ Αροδίοΐΐηαβδ, βαί’ άαηδ Ιβ βαδ βοηίΓαΐΐ’β ΐΐ ίααάΓαΐί αάηαβίίΓβ 
([αβ Ιβ βΙβΓ^β ςαΐ νοιάαΐί δβ ρΐΐββ α Ια Γββοιηιηαηάαίΐοη άη ίβχίβ βη ραβ- 

δίΐοη βί φαί Γαρρίΐςαα άαηδ Ιβδ ιηοηαηιβηίδ οιάβηίααχ ^αβ ηοιίδ ανοηδ 
ναδ, ηβ δαναΐί ραδ φΐβ ββδ βδραββδ ί'ββηιβδ α άΓοΐίβ βί α §'αηβ1ιβ άη δαη- 

1. Λ^οΐρ 8ΐιρι·α, ρ. 107. 

2. Αναηί Ιο ρΐ’οοόάβΓ ά Ια ρΐ’βδοιιίο αηαίγδθ, Ι’αναϊδ οδϋιηό ςυο Ιβδ ραδΙορΗο- 

Γΐα βη ηιιβδίΐοη οοΓΓβ&ροηάαΐοηί ά ιιη Ιγρβ ραίβδίίηΐβη (Ρ α 11 α δ, Ββδ ηιοηηιηβηΐδ, 
ρρ. 258-259). 

3. Υοϊγ δΐιρια, ρρ. 85 δδ.. 
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οΐηαΐΓβ δοηΐ ίυδίβηιβηΐ ββδ ραδΐορίιοπα ςη’αναίί β Γβδρπΐ οι νουΐαίΐ 
<Ιϊίίιΐ86Ρ 1β Γβάαοΐβηΐ’ άβδ Οοηδΐίΐυΐίοηδ Αροδίοϋςυβδ. 

Όαηδ Ιβδ ηιοηηιηβηΐδ οηβηΐαυχ ιηβηΐίοηηβδ ρΐιΐδ Ιιαυΐ, Ιβδ ραδΐορίιοπα 
άβ ΐγρβ ΗοΠαάίςηβ βοηδΐίίυβηΐ υη άοπΕΙβιηβηΐ ίηαΐΐΐβ ί£ΐαϊ δ’βχρίκριβ 
δϊηοη οοιηιηβ ηηβ ΐιηΐΐαΐίυη βχΐβπβιΐΓβ — ηιαηναίδβ άη ροίηΐ άβ νηβ 
Ιϊίιη’βΊ^ΐΐθ — άβδ οχβιηρίθδ Ιιβίΐαάΐςηβδ, άοηβ βοπιηιβ ιιη ρΗβηοιηβηβ ρα- 

Γβΐΐόΐθ έ. οβίηΐ άβ Γβχραηδίοη άη άΐαΐωηϊΐίοη βη αηηβχβ άβ ΓΙΙΙγπβηηι 
νΟΓδ ΓΟπβηΐ1, αδδυΐ’βηιβηΐ βοηαπιο υη ρΓοΙοη^βηιβηί άη βΐιαηοβΐ άη 
Ηβιηα άβναηί Ιβδ ραδΐορίιοπα. Ρ&γ βοηδβςυβηΐ ΓοΓάοηηαηββ βη ςηβ- 

δΐΐοη βη Οπβηί ίβηλοΐ§η6Γαίΐ άβ Γαρραπΐϊοη ίΐβ Γΐάββ ά’ΐηβορροΓαΐϊοη 
(Ιβδ ραδΐορίιοπα (Ιιι ΐγρβ δγπβη άαηδ Γυηίΐβ άα Ηβιηα, άοηβ ά’ηη ρΐ'β- 

ιηίβΓ αρροΐ’ί νβΓδ Ια ίοππαΐΐοη άα δαηβΐηαΐΓβ ΐηρβτΐίΐβ. Εβ άβηχϊβιηβ 
§Γθηρβ άβ ραδΐορίιοπα βη ςηβδίϊοη (ανββ ηηβ βίοίδοη Ηαδδβ)—ββηχ άβ 
ΤΙχβ1)β8 ΡΜΙιίοίίάβδ, βίβ. (ίΐ£. 27-34) — βοηδίΐΐηβηί ηη ΐγρβ ίηίβπηβ- 

άϊαΐΓβ βηΐΐ’β ιβδ ραδΐορίιοπα άη §Γθηρβ ρΓβββάβηί βΐ Ιβδ ραδΐορίιοπα άβ 
ΐγρβ δγπβη φΐί δβτηΜβηΐ ανοΐΓ άβ]α βΐβ ίηΐΓοάαίΐδ β Τΐιβδδαίοηί^υβ, 

οη 1)ίβη ΓβροδβΓ 8πγ ηηβ ααΐΓβ ίηΐβΓρΓβΙαΐϊοη άη ΐβχΐβ άβδ Οοηδΐίΐυΐίοηδ 

Αροδΐοΐίςριβδ. 
Π βδί Γββοηηη ςηβ Ιβδ ΟοηδΙΐΐηίίοηδ Αροβίοΐίςριβε οηΐ βη βοιηπιβ 

δοηΐ’ββ 1η ΤΓαάΐΐίοη Αροβΐοΐκμιβ ά’ΗΐρροΙγΐβ αΐηδΐ φιβ ηοηδ νβηοηδ 
1β άΐΓβ2; οηρβηδβ (μι’βΐΐβδ οηΐ βΐβ Γβάΐ£ββδ αηχ βηνπ’οιίδ άβ 380 βΐ ρα- 

Γαάοχαίβηαβηΐ, ρΓοΗαΠΙβιηβηΐ βη 3γπο3. Εβδ ηιοηηιηβηΐδ §Γββδ 4 ραδ- 

ΐορίιοπα ηοηδ αρρΓβηηβηΐ ΐϊΐαΐηίβηαηΐ ςηβ Ιβ ΐβχΐβ βη ςτιβδΐΐοη άβδ 
Οοηδΐίΐυΐίοηδ Αροδί-οΐΐ^αβδ φΐί βοηββΓηβ Ιβδ ραδΐσρΗοπα (Οοηβΐίΐ. Αρο&ί. 

Π 57,3 βί VIII 13,17) δβ Ιαϊΐ Γββΐιο άβ ΓίηΐΓοάυβΐίοη ά’ηηβ άίδβίρΐίηβ 
ΙϊίηΓ^ί^ηβ, άοηβ ά’υη β!ιαη§βιηβηί άαηδ Ια ίοπηβάβ Ι&ΙίίυΓ^ίβ ςηί, βδί—η 
ρβη-ρΓβδ—Ιοβαΐίδβ βη Οτβββ ανββ ΟοπηΐΠβ βί Νίΐεοροΐίδ ροιίΓ ββηίΓβδ, 
άαηδ Ιβ βουΐ’αηΐ άβ Ια 2® οη άβ Ια 38 άβββηηΐβ άη VI6 δ. αη ρΐηδ ίδΐ4. 

Οαηδ Γέΐαΐ αβΐυβί άβ ηοδ βοηηαΐδδαηββδ. II βδΐ ονίάβηΐ ςυ’ηη Ιβί 
ί,βχίβ νΐδαηΐ α ίηαροδβΓ Ιβδ ραδίορίιοιοα άαηδ ΓαΓβΙιίΐββίηΡβ βββίβδίαδ- 

1. Υοιγ δπρΓα, ρρ. 56, 59 δ. θΐ- ΊΊ 5. 

2. νοΪΓ ευρτα, ρρ. 58 $. 
3. ς>αα3ΐβη, ΙηίΙίαΙχοη βίο., I, ρρ. 35 βί 45, II, ρρ. 220-221, Ρ α η ί. 

11 ο ά ο ρ Ο η 1 ο δ, Ή άναφορά της λειτουργίας του Κλήμεντος, Τΐιβδδδίοπΐοιυβ 1959, ρρ. 

24 δδ. ΟΓ. Μ α 8 8 β υ II. 8 1ι β ρ Ιι β γ ά, ΊΊιβ ΡοΓΓηαίΐοπ &ηά ΙηΠιιβηββ ο£ Ιϊιβ 
Αηίΐοοίιβηβ ΡΗιιϊ'ΒΎ, ΠαπχΙ). Οα1<.δ Ρ&ρ. 15, 1961, ρ. 41. ϋ’αρΓβδ ηηβ &ηί-Γβ ορίηΐοη 
Ια ΙϊίηΓ^ίβ άβδ ΟοηδΙίίηΙΐοηδ Αροδίοΐΐςηβδ οοηδί^ηβ Ια ίΐ'&άίίίοη οιι1ίηβ1]β ά’ΑΙβχαηάπβ 
(Ι-Ι α η δ δ β η δ, ΡϊίηΓ^ίβ ά’ΗΐρροΐΥίβ [= Οπβηί. ΟΙιπδί. Αηαΐ. 155], ρρ. 506-511). 

4. Υοϊγ $ηρι*α, ρρ. 78 55. βί 88. 
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ίΐ^ηβ η’α αηβαη δβηδ δί Γοη ρβηδβ α Ια 3γπβ οη α ΓΛβίβ Μΐηουΐ’β, οη 

Ιβδ ραδΙορΙιοΓία άη 1γρβ ηοΓηιαΙ δγΓίβη βίαΐβηί βοηΓαηίδ. Αίηβί οη βη 

αΓπνβ ίαβίίοιηβηΐ, }β ρβηδβ, α Ια βοηβΐηδίοη ^ηβ Ιβ ίβχίβ άβδ Οοηδΐίίη- 

ίΐοηδ ΑροδίοΗοιηβδ ςηί βοηββΐ’ηβ Ια άίδροδίΐίοη άβ Γβ§Ιΐδβ βΐη'βίΐβηηβ— 

ηηβ Ιοαδίϋηαβ ανββ άβδ ραδίορίιοπα α ΓΕδί—α βίβ βοιηροδβ ΐΓβδ νΓαίδβηι- 

ΟΙαΟΙβηιβηί άαηδ ηη ί,βΓΓΪί.οΐΓβ οη οη ηβ Ιβδ ρΓαίί^ηαΐί ρα&; βνίάβηι- 

ιηβηΐ άαηδ ΓΙΙΙγπβηηι οΓΪβηΐαί, βΐ δαιΐδ-άοηΐβ α Τΐιβδδαίοηίςηβ, δοη 

ββηίΓβ αάηαίϊΐίδίΓαΐϊί. Α Οοπηίΐΐβ βΐ ά Νϋεοροϋδ οη Ιβδ ραδΐορίιοηα α 

βίοΐδοηδ Ιιβδδβδ δβ ΓβηβοηΐΓβηΐ ροηΐ’ Ια ρΓβιηίβΓβ ίοϊδ βΐ ιηβηαβ οοηιηιβ 

ηη άΐδροδΐΐίί ΐηΐΓοάηίί α ροδΐβηοπ, ββΐυΐ-βϊ ΐβηιοΐ^ηβ ά’ηη βδρπΐ αναηββ, 

ά’ηηβ νοίοηΐβ ά’ίΓηροδθΓ Ια ρΓβδβΓΪρΐίοη άβδ Οοηδΐΐΐηΐϊοηδ Αροδΐοϋ- 

ςηβδ βοηββΓηαηΐ Γβάΐίίοβ βηΐΐηβΐ βΙΐΓβΐΐβη, βΐ άοηβ ά’ηηβ ΐηΠηβηββ άβ 

ββ ΐβχΐβ 8ογ ββδ νϋΐβδ άβ ΓΙΙΙγπβηηι οΓίβηΐαΙ. Νβαηηιοΐηδ Ιβδ ραδΐορίιοΐ’ΐα 

άη ΐγρβ «Ιιβίΐαάίςηβ» ΐβηιοΐ^ηβηΐ άβ Γόροςυβ, ρβηάαηΐ ΙαςηβΠβ οβ ΐβχΐβ 

α ΐηΠηβηββ Ια άίδροδϊΐϊοη άβδ ΐιΐδΐαΐΐαΐίοηδ ΙΐΐηΓ§ί({ηβ8 άαηδ Ιβ ΐβΓΓΐΐοΪΓβ 

£Γβο α Ια Ηη άα V6 δ. αυ ρΐηδ ΐόΐ. Α ΤΊαβδδαΙοηίηυβ Ιβδ ραδΐορίιοπα άβ 

ΐγρβ δγπβη ηοΓηιαΙ αναίβηΐ ίαϊΐ ΙβιΐΓ αρραπΐϊοη ά’αρΓβδ ηηβ βοηηαΐδδαηββ 

άβ ίαϊΐ1 βΐ ηοη ΗνΓβδ^ηβ. 

Νοηδ ανοηδ νη <;^ηβ άβδ αηιβηα^βηιβηΐδ ΙίΐηΓ^ηβδ άβ οβΓΐαίηβδ β§1ΐδβδ 

ραΙβοβΙΐΓβΐϊβηηβδ άβ ΓΙΠγΓΐβηπι οΐ’ίβηΐαΐ δ’βχρίίςπβηΐ ραΓ Ιβδ ίβχίβδ—Ιβδ 

Οβηοηδ Λροδΐοΐϊηηβδ 3 βΐ 4, ίβ Τβδΐαηιβηΐηιη ϋοπιίηΐ βΐ Ιβδ Οοηδΐΐΐη- 

ίΐοηδ Αροδΐοΐΐ^ηβδ — <μιί άβΓίνβηί ρΐηδ οη ιηοΐηδ, πιβάίβΐβηιβηΐ οη 

ίηιιηβάΐαΐβηιβηΐ άβ Ια ΤΓαάίΐίοη Αροδίοΐϊςηβ ά’ΗΐρροΙγΐβ, ο’βδΐ-α-άίΐ’β 

άβ Ια ίΓαάΐΐίοη βηΐΐηβΐΐβ ^Γβοςηβ άβ Κοιηβ Ιοπηββ αη IIΙβ δ. Οη δαΐί ςηβ 

Ια ΐΓαάΐΐϊοη ΙίΐηΓβ'ΐςηβ άβ ΓΙΙΙγπβαπι ΟΓίβηΐαΙ όΐαίΐ άΐίϊβΓβηΐβ άβ ββΠβ 

άβ Οοηδΐαηΐΐηορίβ2. Εη οηΐΓβ ϊΐ βδΐ οοηηη ^ηβ, άβρηΐδ Ια Ηη άη Ι^Γ 

δ., Γβ^Πδβ άβ Ηοιηβ αναΐί άβδ Ιΐβηδ βίΓοΐΐδ ανββ Γβ^ΐΐββ άβ Οοπηΐΐιβ3, 

βΐ ςηβ οβίΐβ-βΐ ανββ Ιβδ β^Ιΐδβδ άβ ΐοηΐ ΡΠΙγήοηπι οπβηΐαΐ, βΐαίί δοηηιΐ- 

δβ α Ια ίηΓΪάίβίίοη βοβίβδίαδΐίςηβ άβ Βογπθ 3ηδ(ΐη’α Γβρο^ηβ άβ Γΐβοηο- 

βίαδηιβ4. Ι/βδ ηαοηηΐίίβηΐδ ραΙόοοΙίΓβΐΐβηδ άβ Γβη&βιχιΗΙβ άβ ΙΊΙΙ^^ΐβηηι 

ΟΓίβηΐαΙ ηοηδ αρρΓοηηβηί ά’αΐΙΙβηΓδ ςηβ ]ηδ({η’αη ηιΐΐίβη άη νίβ δ. οη 

αη άβΠυΐ άη VII8 δ.—δηίναηΐ Ιβδ βηάΓοΐίδ—ο’βΐαϊί ηηβ Γβ^ΐοη ίΓβδ ρρο- 

1. νοίΓ Ιβδ ηιοηυιηβιιίδ δυρΓα, ρρ. 97 85. 

2. Οί. Μ α χ, Η β γ ζ ο ^ τ η 8 α ο Ιι 5 6 η, ϋα» οΐιπδίϋοΐιβ Ηβΐΐαδ, Ββψ- 
7Λ% 1918, ρ. 61, Μ α ί Ιι β \ν 8, ΕαΗγ 01πιγο1ιθ5, ρρ. 4-5. 

3. α.6}ΐΐ6?ιί θνβ({ΐιβ άβ Κοιηβ, Ερϊίΐ’β αχιχ ΟοπηίΜβηδ (ΡΟ 1, 201-348), Α η- 

ηϊβ άαιι])βΓί, Οΐβπιβηί άβ Κοπιβ ΕρϊίΓβ αηχ ΟοπηίΜβηδ, Ραπδ 1971. Οί. Ο ο η 5 ί. 

Α. Βοηΐδ (Μροηίδ), Κλήμεντος Ρώμης, Επιστολή Α' προς. Κορινθίους, ΑίΕόηβδ 
1973, ρρ. 47-50, Ρ αΙΙ α§, Θεολογία 50, 1980, ρ. 69 (ΜΜίο^ΓαρΜβ). 

4. Ραΐΐαδ, ΐΙ)., ρ. 73 (ΜΜίο^ι-αρΜβ). 
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δρβτβ ίαηί άυ ροΐηί άβ νυβ άβηαοφ-αρΜςυβ ςυβ (Ιιι ροΐηί άβ νυβ όοο- 

ηοιηΐφΐβ; Ια νΐβ οΙΐΓβίΐοηηβ γ βίαίί άοηο ίΓβδ αοίΐνβ. Α ρατίΐΓ άβ οβδ 

άοηηββδ οη ρβυί οοηοΐυτβ ςηβ Ια ίταάΐίϊοη οιάίυβΠβ οτβοφίβ <5ΐαβ Γοη 
τβηοοηίτβ 4 Κοιηβ αυ ΙΙΙβ δ. βίαίί ρΐυδ ου ιηοΐηδ δβιηΐάβΐάβ 4 οβΠβ άβδ 

θ^ΐΐδβδ άβ Ιαηφίβ ^τβοφίβ άβ ΓΙΙΙγΓίουπι οπβηίαΓ .Οβδ ίβχίβδ αυχφίβΐβ 

ηοιίδ ανοηδ ίαΐί αρρβΐ άαηδ οβίίβ αηαίγδβ ρουο Ιβδ ιηοηυιηβηίδ φΐβ ηοιίδ 

νουΐίοηδ βίυάΐβΓ δβιηίάβηί άοηο αυίοοίιίοηβδ, οοηιρΐΐβδ άαηδ υη οιι 

ρΐιΐδϊβυΐ’δ οβηίτβδ βίβ ΓΙΗγήουιτι οπβηίαΐ, άβδ οβηίτβδ οοιηιηβ Τάβδδβ- 

ΙοηίςιΐΘ, Οοπηίΐΐθ βί Νΐΐίοροΐΐδ. Κβδ β§1ΐδβδ άβ οβδ ρτονΐηοβδ (1β ΓΙ1- 

Ιγποηηι οτΐβηίαΐ άβναΐβηί ανοΐτ πηβ Ιΐίητφβ 4 βΠβδ, φηο^υβ, ]υδφΐ 4 

οβ φΐβ Ια ίταάΐίϊοη 1ΐίυΓ§ΐφΐβ οΓίβηίαΙβ—οβίίβ άβ Βαβΐΐβ 1β Οταηά βί (1β 

άβαη ΟΤιτγδΟδίοιηβ—Ιβοτ ρβΓνΐβηηβ ραΓ ΓίηίβπηέάΐαΐΓβ άβ Οοηδίαηίΐ- 

ηορίβ ηαίυτβΐΐβτηβηί. 

Οβδ άοηηββδ ηοιίδ ρβπηβίίβηί ιηαΐηίβηαηί άβ ρβηδβΓ—ο’βδί 14 ιιηβ 

οοηοΐιΐδίοη υΐίβηβυτβ—ςυβ Ια Ιΐίυτφβ άβδ Οοηδίΐίυίΐοηδ Αροδίοΐϊφίβδ 

(VIII 5, 11 -VIII 15, 11) αΐΐίβυτδ Ια 1ΐίυΓ§ΐβ Οβηιβηίΐηβ, οοηδίΐίυβ υη 

νβτΐία&ΐβ ίβχίβ 1ϋυΓ§ί(|υβ ςυΐ αναΐί δβτνΐ αυ ουίίβ1. άβ ρβηδβ ηυ’ΐΐ βδί 
ηιαίηίβηαηί ροδδΐΜο άβ άοηηβτ 4 οβ ίβχίβ υηβ ραίτΐβ— αυίτβ φΐβ Ια 5γ- 

τΐβ — ά’υηβ ία<?οη ρΐιΐδ οοηοΓβίβ βί ά’αάιηβίίΓβ, ανβο Γβαυοουρ άβ νταΐ- 

δβηιΜαηοβ, φΐβ άαηδ οβ ίβχίβ α δυτνβου Ια Ιΐίυτφβ ςυί βίαίί οβίβΐ^οββ 

άαηδ Ιβδ β^ΐίδβδ άβ 1αη§υβ §τβοφΐβ άβ ΓΙΙΙγήουιη οπβηίαΐ αναηί 

φΓβΠβδ ηβ δοΐβηί ΐηίΐυβηοόβδ ρατ Ια ίταάΐίϊοη ΙΐίυΓ§ΐφΐβ άβ Οοηδίαηίΐ- 

ηορίβ. ΙΤη ίβ) ίβχίβ, φΐΐ δβ ίαΐδαίί Ρβοΐιο ά’υηβ ίΓαάίίϊοη Ιΐίυτφίΐυβ βη 

ίταΐη άβ δβ ρβΓάτβ, ]οιιίδδαΐί ά’υη οβτίαΐη τβδρβοί, οη Ιυΐ Γβοοηηαίδδαίί 

υηβ οιάφηβ αηοΐβηηβ βί υη άβδ οοιηρϋαίβπΓδ άυ ίβχίβ άβδ Οοηδίΐίυίΐοηδ 

Αροδΐοΐί^υβδ Γα ίηοΐυ άαηδ δοη οβυντβ ρουτ Ιυΐ οοηίβΓβτ υηβ αυίοτΐίβ 

αροδΐοΐΐφίβ. (^υαηί αυ ρΓοίάβιηβ άβ ΓοτίΤιοάοχΐβ άβ οβ ίβχίβ — οη Γα 

αοουδβ ά’βχρπΓηβο υηβ άοοίηηβ αιύβηηβ, ραοίϊουΙίβΓβηιβηί βυηοηαίβηηβ2 

—ίΐ οοηοβΓηβ δοη ΙιΐδίοΪΓβ ρΐυίοί οριβ δοη οη§ίηβ. 

ΡουΓ Ιβδ οη^ίηβδ άβδ Οοηδίΐίυίΐοηδ. Αροδίοΐΐς^υβδ ΐΐ ίαυί οοηδΐάβΓβΓ 
1β ηαοί «ϊντοόϊτον» ΓβηοοηίΓβ άαηδ 1β οΐι. ΤΙ 57, 13, άβδδΐηαηί Γβηίοββ 

1. ί, ϊ ο I τ ηι α η η, Μβδδβ ιιηά ΗβΓΓβηηΐϋΙιΙ, ρ. 133. 

2. α β ο Γ § Ψ 8 § η θ γ, ΖιΐΓ ΗβρΓυηίί 4ογ Λροδίοΐίδοΐιβη Κοηδϋίιιίΐοηβη, 
Μβίαη^βδ Ροηι ΕβΓηαΓά Βοίίβ, Γοιιναίη 1972, ρρ. 525-537. Ρ’αρΓέδ Ιί & η δ δ ο η 8, 

ΙάίυΓ£Ϊβ άΉΐρροΙγίβ (= ΟΓίβηί. ΟΙΐΓίδΙ. Αηεα. 155) 52, Ια Ιίίιιφβ βη ςηβδίϊοη ΓβρΓβ- 

δβηίβ υηβ άοβίηηΘ ΙιβΓβάιιιιβ <ιυ’οη α βδδαγβ 4 ηηβ βροςιιβ ροδίβπβυΓβ άβ βοιτΐ^βΓ. 
Οΐιβζ Ιβδ 1>}'ζ&ηίίηδ βΐΐβ ΐοιιϊδδ&ϊΐ ά’ηηβ οβΓίαίηβ οοηδίάβΓ&ίίοη (Ιο&ηηίδ Μ. 

ΡΙίουηΙοΐιΠδ, Θεία λειτουργία των Άποστολικών Διαταγών, ΤΙΐβδ83.1οηΐ(|υβ 1978, 

ρρ. 7-8). 

(έστω δέ των τόπων προνοών ό διάκονος, ϊν' έκαστος των εισερχομένων 
εϊς τον ίδιον τόπον όρμο, καί μη παρά το ίντρόϊτον καθέζωνται) Ρ Ο’βδί 1β 
υιοί Ιαίΐη «ΐηίΓοΐίαδ», ^υΐ βδί υη Ιιαραχ άαηδ Ια ΙΐίίβΓαίυΓβ οΙΐΓβίΐβηηβ 
^τβοηηβ; ΐΐ ηβ ρβυί ανοΐΓ ίβουνό δα ρΐαοβ άαηδ οβ ίβχίβ ςυβ δΐ Γοη δυρροδβ 
ηυβ Γαυΐβυρ νΐναΐί άαηδ υη ιηΐΐίβυ βη τβίαίΐοη βίροΐίβ. ανβο Ιβ ηιοηάβ Ια¬ 

ίΐη. Ογ, οβ ιηΐΐΐβυ ηβ ρουλ^αΐί ραδ βίΓβ Γοπβηί δγΓΐβη, ραβ ηιβηιβ ΓΑδίο 
ΜΐηβυΓβ. Οη αΐηιβΓαΐί ρΐυίόί 1β ρΙαοβΓ 4 Οοηδίαηίΐηορίβ ου 4 Τΐιβδδαίοηΐ- 
ι^υβ. Βαηδ Ια ηιβηιβ άηβοίΐοη άβ Γβίΐβχΐοη δυο Ιβ ίβχίβ βη ηυβδίΐοη Ια οοηι- 

ραταίδοη άΐβη οοηηυβ άβ Γβ^ΐΐδβ 4 υη ηανίΓβ ανβο Γβνβηυβ οοιηηαβ οοπι- 
ιηβηάαηί βί Ιβδ άΐαοΐ’βδ οοηπηβ άβδ ιηαΐβίοίδ αΙβΓίβδ βί οοηαηιβ άβδ ηα-αίίΓβδ 
άβ Ροράββ ρΓβηά αυδδΐ υηβ ΐιηροΓίαηοβ ραΓίΐουΙΐβΓβ2. Ε11β ΓβΛ'βΙβ υηβ ία- 

ιηΐΐΐαΐ'ΐίβ άβ ΓαυίβυΓ ανβο Ια νΐβ ηιαΓίίΐηιβ ςυΐ ηουδ ίαΐί ρβηδβΓ αυδδΐ ρουΓ 
Ιυΐ α υηβ οιήφηβ ά’υη ραΥδ βη τβίαίΐοη ανβο Ια ιηβτ ρΐυδ ηυβ 8γΐ’ΐβ. δυτ 
Ιβ δγιηάο1ΐδηαβ άβ Γβ§1ΐδθ - ηανΐτβ οη α άβ]4 Γβιηαπιυβ ^υβ ΓαυίβυΓ άβδ 
Οοηδίΐίυίΐοηδ Αροδίοΐΐφίβδ Γβρέίβ βί άβνβίορρβ υηβ βχρΓβδδΐοη Ρδβυάο- 

Οίβηιβηίΐηβ, οβίίβ άβΓηίβτβ ΐηδρΐτββ α δοη ίουτ ά’Ηΐρρο1γίβ άβ Κοηιβ3; 

αυρρβδ άβ οβ-οΐ οη α ίαΐί βηοοΓβ αρρβΐ 4 άβδ Γβρτβδβηίαίΐοηδ δΥπιΙβοΙΐςυβδ 
άβ Γβ^ΐΐδβ οοηιιηβ ηανΐτβ Γβηοοηίτββδ α Κοιηβ4. II δ’α^ΐί αΐηδΐ ά’υηβ ίοτ- 

ιηυΐβ βοοίβδΐοΐο^'ΐ^υβ Γοηι&ΐηβ5. 

Οβδ ίαΐίδ ρτβδβηίβδ οΐ-άβδδυδ οοηδίΐίυβηί υη οοηίβχίβ ίπιροΓίαηί ραοοβ 
([υ’ΐΐδ Γβνβίβηί υηβ οοηηβχΐοη άβδ Οοηδίΐίυίΐοηδ Αροδίοΐΐφίβδ, βη οβ 
(|πΐ οοηοβτηβ ηοίΓβ αηα1γδβ, ανβο Ια ίΓαάίίϊοη βοοίβδίοΐο^ΐςυβ τοπιαΐηβ. 

II βδί Ρΐβη βηίβηάυ ςυβ, οοηαπιβ Ιβ ίβχίβ βη φίβδίΐοη άαίβ ά’υηβ βροςυβ 
ίατάΐνβ ρατ ταρροτί αυ ίβχίβ ά’Ηΐρρο1γίβ, οη ηβ ρβυί ραδ δΐίυβτ δα τβάα- 

οίΐοη 4 Κοιηβ άοηί Ιβ ουίίβ οΓχβίΐβη, βη 1αη§υβ §τβοηυβ α δβδοπ§ΐηβδ, βίαίί 
άβρυϊδ Ιοη^ίβιηρδ Ιαίΐηΐδβ. Ρατ οοηδβίριβηί ΐΐ ηβ Γβδίβ (ΐυ’αάηιβίίΓβ ηυβ 
Γαυίβυτ έίαΐί οΓΪο-ΐηαΐτβ ά’υη ιηΐΐΐβυ §τβο ου Γοη ιηαϊηίβηαΐί άβδ τβίαίΐοηδ 
δρΐτΐίυβίΐβδ ανβο Κοηιβ. 1)η ίβΐ ιηάΐβυ 4 Γέρο^υβ άβ Ια τβάαοίΐοη άβδ 
Οοηδίΐίυίΐοηδ Αροδίοΐΐςυβδ δβ ίΓουναΐί δβυίβηιβηί βη ΙΙ1γηουιη οπβηίαΐ 

1. Γ η η Γ I, ρ. 165, (^ιααδίβη, ρ. 183. 
2. ΟοηδΙίΙ. Λρο$ΙοΙ. II 57, 2-4: "Οταν δέ σνναθροίζης την τον Θεόν εκκλησίαν 

ώς αν κυβερνήτης νηός μεγάλης...παραγγέλλων τυϊς διακόνοις ώσανει ναύταις... Και 

πρώτον μέν ό οίκος έστω επιμήκης... οστις έοικε νηί... Και οι διάκονοι παριστάσθωσαν 

ενσταλεϊζ τής πλείονος έσθήτος' έοίκασι γάρ ναύταις και τοιχάρχοις (Ρ π η 1ί, ρρ. 159-161, 

<3 ιι α δ ί β η , ρρ. 180-181). 
3. Ρδ. - ΟΙβηΐϋηΐ, ΡβΙίΓθ 14, 5 3αο<ριβ3 (ΡΘ 2, 49), ΗΐρροΙμίβ, ϋβιηοηδίΓ. 

59 (ΡΘ 10, 777 βί 780). (X Ρ γ α η ζ 3οδ.η6ΐ^βΓ,ΒοΙ δαίυίΐδ, ΜϋηδίβΓ 21971, 

ρρ. 272-276. 

4. νοΪΓ Ό ό 1 §· β γ, Ι.ο. 
5. ί. ϋαηίέίου, Γβδ δ^πιΓοΙβδ οΙΐΓέίΐβηδ ρηηιίϋίδ, Ραπδ 1961, ρρ. 75-76. 
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φπ βίαίί—ηουδ Γ&νοηβ (Ιέ^ά άΐί—δοιίδ ΓαυίοΓΐίβ άβ Ρβ§ϋδβ άβ Κοηιβ. 

^υ,^1 ηιβ βοΐί ρβΡίηΐΒ άβ ί’ΐηιΪΓ οβδ οΒδβΓναίΐοηδ βιιγ Ια ΕίίυΓ§ίβ Οίβιηβη- 

ίίηβ ραο υηβ ΓβιπβΓηυβ άβ Μ. δΙιβρΙίθΓά: «Οΐά δβΐ'νίοβ ΒοοΕδ αοβ ΓαΓβΙγ 
ρΓθδβΓΥθά Ιογ ίΐιοδβ λνΐιο Ιιανβ οβαδβά ίο ηδβίΐιβιη... ΤΙιβν αΓβ αΒαηάοηβά 
ίο ο Μίνιο η νάιβη Γβνίδβά νβΓδίοηδ αρρβαΐ’ \νϊί1ι ίοππδ αηά οβΓβιηοηϊβδ 
ηιοΓβ οοη§βηία1 ίο ηβλν ίαδΜοηδ οί άοοίπηβ αηά ίαβΐβ»1. Εη ίοιιί οαδ 
ΐΐ δβηιΜβ φΐβ Ιβ Τβδίαηλβηίηηι Ροηιίηί & Γαίί δοη αρραΓίίίοη άαηδ 1β 
ίβΓΓίίοίΓβ βη ςηβδίϊοη ςηβίςηβδ άίζαίηβδ ά’αηηββδ αναηί (ραβ Ιβ οοηι- 

ρίΐαίβυΐ’ άβδ Οοηδίϊίηίΐοηδ Αροδίοΐίφίβδ βύί βοιόί Ιβδ ρΙίΓαδβδ Γβίαίίνβδ 
αυχ ραδίορίιοπα. 

Ό. I. ΡΑΕΕΑ8 

Α ΌΌΕΝΌ Α 

Ρβηάαηί Γβχαιηβη άβδ ιηοηαιηβηίδ άβ ΓΙΙΙγπουιη οπβηίαΐ οοη- 

οβΓηαηί 1θ άίαΐ^οηίΐίοη βί Ιβδ ραδίορίιοπα ηοιίδ ανοηδ Ιαίδδέ ΙιοΓδ άβ οοη- 

δίάβΓαίίοη Ια Εαδίΐίηηβ άΈρίάαυΓβ2 ραΓΟβ «^υι’βΐΐβ ροδβ άβδ ρΓοΜβηιβδ 
άβ άαίαίίοη. Οβίίβ βαδίΐίφΐβ ιηβπίβΓαΐί υηβ ΓβοΡβΓοΚβ οοτηρΙβιηβηίαίΓβ, 
βη ραΓίίουϋβΓ δυΓ άβδ άβίαίΐδ. Νοηδ ανοηδ αιΐδδί Ιαίδδέ ΙιοΓδ άβ οοηβί- 

άβΓαίίοη Ιβ ραδίορίιοποη άβ Ια βαδίΐίφΐβ βχίΓαχηηΓοδ άβ ΡΜΙϊρρβδ (ίί§. 

11). Οβίίθ Εαβίΐίφΐβ ρουΓνυβ ά’αη άίαΕοηΐΙίοη οί υη ραδίορίιοποη ίοηδ 
άβπχ βη αηηβχβ άη οόίβ Νογ<1 (1β Ρβάίίίοβ, ίαίί βχοβρίίοη ραΓ ΓαρροΓί 
αηχ αιιίΓβδ ηιοηηπιβηίδ ηιβηίίοηηβδ άαηδ οβίίβ αηαίγδβ. Ε’βτηρίαοβιηβηί 
άη άίαΡοηϋωη ηβ δηίί ραδ Ια (Ιΐδροδίίίοη ρΓβδοπίβ ραΓ 1β Τβ&ΐαιηβηίηηι 
Εοητίηί3; ΐΐ αρραΓαίί (Ιοηο ({ηβ οβίίβ 1>αδίΙί(}υβ βδί αηίβηβηΓβ α οβ ίβχίβ4. 

Εη οηίΓβ ηη ίβΓτηίηηδ αηίβ (ρηθίη ροπΓ Γαρραπίίοη άβ οβ ίβχίβ α ΡΜ- 

Ιίρρβδ βδί ϊοηΓηΐ ραι* Ια Βαδίΐίςηβ Β άβ Ια ιηβπιβ νίΐΐβ, οΐι Ιο άίαΕοηίΙςοη 
βδί οΓάοηηβ δβίοη Ιβδ ρΓβδοπρίίοηβ (1η Τβδίαηιβηίυιη Οοιηίηί ιηαίδ 
(Γηηβ ίαοοη Γβίαίϊνβπχβηί αναηοόβ —άέρίαοβ νβΓδ ΙΈδί (ρΓβδ άιι δαη- 

1. 8 1ι β ρ Ιι β γ ά, ϋαηι!>. Ο&Ιίδ Ραρ. 15, 1961, ρ. 25. 

2. Ο. Α. 8 ο I ί Γ ϊ ο ιι, 'Ιΐ βασιλική της Έπιδαύρου, Πρακτ. Άκαδ. ’Αθηνών 
4, 1929, ρρ. 91-95, Π#. 1, γπ β πι β αιχίβατ, Άρχαιολ. Έφημ. 1929, ρ. 200, %. 32, 

Χριστ. Βυζαντ. Αρχαιολογία, ρρ. 302-303, ί'ί§. 178, Κτ&ιιΙΙϊβίΓηβΓ, Ε&Ην, ρρ. 
91-92, £ί£. 34 (= 2β βάϋ., 1975, ρρ. 125-126, £ϊ£. 72). 

3. Υοιγ δυρΓ&, ρ. 55, η. 5. 

4. Υοιγ δυρία, ρ. 60. 
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οίηαΪΓβ)1. ^υαηί ά οβίηΐ άυ ραδίορΙιοΓίοη άβ Ια Ιιαδϊ1ΐο[ηβ βχίι-α ιηηΐΌδ, 
ίουί ααδδί 0ΓΪ§ϊηα1, ϋ δβηιΒΙβ ίηάίςηβΓ (|ηβ Γοΐ’άοηηαηοο ροβββ ραΐ1 

Ιβδ Οοηδίϊίηίΐοηδ Αροδίοΐΐςηβδ (II 57,3) «^ηβ Γβ^ΐίδβ αίί άβηχ ραδίο- 

ρΙιΟΓΪα Λ^Γδ ΓΕδί»2, η’γ βδί ραδ ηοη ρΐηδ βηοοΓβ οοηηηβ. Οβίίβ Βαδϊ- 

Ιϊ^υβ άαίβ αϊηδΐ, ά’αρΓβδ Ια Γογκιο άβ δοη ραδίορΙιοΓίοη, ά'αναηί ςηβ 
Ιβδ ραδίοράοπα άβ 1γρβ δνηοη η’αρραΓαίδδβηί α Τάβδδαίοηίςηβ3, βί 
άοηο αηίβπβιΐΓβιηθηί αη ραδίορΙιοΓίοη οοιίδίηιίί άαηδ ΓΟοίο^οηβ 
άβ Ρΐιίΐίρρβδ (Γί§·. 14 βί 43), ο’βδί - ά - άηβ άη άβΒηί άη νίβ δ. 
αη ρΐηδ ίαι*ά. Εα άαίαίΐοη βχαοίο άβ οβίίβ άβΓηΐβΓβ Εαδάΐςηθ δηΓ Ια 
Εαδβ άβδ άοηηββδ αΓθίΐ0θ1ο§·ΐ(ΐηβδ ηουδ άοηηβΓαΐί ρΐ’οΕαάΙβτηβηί ηη ίβΓ¬ 

ηιΐηηδ ροδί φίβιη ροηΓ ηηβ άβίβΓηιΐηαίίοη ρΐηδ ίίχβ άβδ Ιΐπιΐίθδ οΙίΓοηο- 

1ο§1(|ηβδ οοηοβΓηαηί ΓαρραΓΪίίοη άη Τβδίαπιβηίηηλ Εοηιΐηΐ βί άβδ Οοη- 

δίΐίηίϊοηδ Αροδίοΐΐ^ηβδ άαηδ ΓΙ11γποηχη οΓίβηίαΙ βη οβ φΐ’ϋ οοηοβΓηβ 

1β δη]βί άβ ηοίΓβ αηαίγδβ. 

Ε’οΓάοηηαηοβ άβδ αηηβχβδ, ά δανοΐΐ’ άη άΐαοοηίοοη βί άη ραδίο¬ 

ρΙιοΓίοη, άβ Ια Βαδϊΐΐφΐβ ΙιοΓδ Ιβδ ηιυΓδ άβ Ρΐιίΐΐρρβδ δβ ίΓοηνβ αηδδί α Ια 
Ιιαδίΐίφΐβ άβ ΤοηηιΕα, ά Τΐιβδδαίοηίφΐβ (ίί^·. 44), ηιαίδ ά’ηη ρΐαη ρΐυδ 
δοΐφΐβ <^ηβ οβίηΐ άβ Ια Ιοβδίΐίφΐβ άβ Ρίιίΐίρρβδ, βνίάβηιιηβηί ΐπιρΓοπιρίη. 

Οβ ίι*αίί Γαΐί α ρβηδβΓ ςηβ Ια Βαδϊΐΐςηβ άβ Τΐιβδδαίοηΐφΐβ βδί ραδίβΓίβηΓβ α 
οβίίβ άβ Ρΐιίΐίρρβδ. II δβηαίιΐβ άοηο ςη’ηηβ ίΓαάϊίίοη Ιοοαίβ αίί βίβ οΓβββ 
άαηδ Ια Μαοβάοίηβ ΟΓΪβηίαΙβ ανβο Τάβδδαίοηίςηβ βη οβ ςηΐ οοηοβηιβ 
Ιβδ αηηβχβδ βη ηηββίίοη, αναηί (|ηβ ΓοΓάοηηαηοβ ρΓβδοΓίίβ ραΓ 1β Τβδία- 

ιηβηίηηι Οοπιΐηΐ βί Ιβδ Οοηδίϊίηίΐοηδ Αροδίοΐΐηηβδ ηβ οοιηηιβΓΟβ οιι 
η’γ αη’ίνβ βηοοΓβ; ΑοΤιαϊβ βί Ερΐΐ’β Ιβδ αναίβηί ρΓβοβάβδ δηΓ οβ ροΐηί. 

ϋαηδ Ια ιηβηιβίιαδίΐΐφΐβ—Ιαίιαδϋίςηβ ΙιοΓδ Ιβδ ηηΐΓδ—άβ Ρΐιΐΐίρρβδία 
ίαίιΐβ άη ραδίαράοποη α οοηχπιβ ραΓαΙΙβΙβ ββΐΐβ αΐηίββ άαηδ 1β οοητραΓίί- 

ιηβηί αη ΝοΓά άη 8αηοίηαΪΓβ άβ Εβοΐιαίοη (ίί§. 2 βί 4)4; οβίίβ άβηιίβΓβ 
ροηναϊί άοηο δβΓνίΓ αη ιηβηιο Ιιυί, οβί-α-άΐΓβ α Γαρροδίίίοη άβ Ια ρΐβ- 

1. Ρ. Β β ηι β γ 5 β , Ρΐιϊΐΐρρβδ βί 1» Μαοόάοίηβ οπβηίαΐβ, Ραπδ 1945, ρρ. 4 3085., 

ρΐ. ΕΧΧνίΙ, Ηοάάίηοίΐ, Β&ιΊγ, ρρ. 18888., Π§. 97, Κ γ α η ί Ιι θ ΐ ιη β γ , Ι.ο-, ρ. 
182, ίΐ£. 71 ( = 21975, ρ. 266, ίί£. 211). Όη άϊδροδΐίίί ΒβιηΜειΜβ ά οβίιή ίΓουνβ 
(Ιαηβ Γ&ηηβχβ αα 8υά (νοΐΓ Β. I. Ρ α 11 α 8 , ϋηβ ρβϋίβ ΓβοΙιβΓοΙιβ ά&ηδ Ιβ άΐαοο- 

ηϊοοη (Ιθ Ι& ίί&δΐΐΐηιιβ Β άβ ΡΙιίΙίρρΘδ, Βγζ. Ζβϋδοΐη·. 53, 1960, ρρ, 328-332), 80 

ΓβηοοηΐΓβ &υδδϊ άβηδ οβίίβ άιι ΝοΓά 5γιηβΙπ(ΐιΐΘΐηβηί ορροδίίβ. Ο’βδί βίοηη^ηί ςιι’οη 
δβ ίΓοανβ ά&ηδ οβίίβ ΐ3&δϋί(|ΐΚ! βη ρΓβδβηοβ άβ άβιιχ ηηηβχβδ ροηρνιιβδ ά’ηηβ 
ϊηδίηΐΐαίϊοη ρΓορτβ α υη άϊα^οηϊίίοη, (ΐυ’οη δβ ίΓουνβ βη ά’&ηίΓβδ ίβι·ηιβδ βη ρΓβδβηοβ 

άο άβηχ άϊαΐίοηϋΐα. 

2. νοΐΓ δυρΓ&,ρ. 96, η. 3. 

3. νοΐΓ δΐιρΓϋ, ρ. 110-111. 

4. Υοιγ δυρπι, ρ. 37 δδ. 



116 Ό. I. ΡϋΙΙίΙΒ 

ηΐίιηΐβ (Ιβ Γβιιοΐιειί'ίδΐίβ, (Γβρί’βδ ΓοΓάοηηαηοβ (Ιβ» Οοηδίϋαΐϊοηδ Αροβίο- 

ϋςυβδ (VIII, 13, 17). Ογ, Ια ρΐ’βδβηοβ άβ οβϋβ ΐαίιΐβ άατίδ Γαϋβ Νοιχΐ 
άυ ΐΓατίδθρί άβ Ια 5&3Ϊ3ίο[ΐΐθ <1β Εββΐιαίοη, ιηαϊδ οοχηηχβ υηβ ϊηδίαΐΐαΐίοη 
ροδΙβπβαΓβ, αΐϊίβηα^όβ ρΐ’οίχαΐχίβιηβηΐ βη ιηβιηβ ί,βιτιρ8 ομιβ Ιβ ρηδίορίιοποη 
(1β ίγρβ ΚβΙΜίφηβ (ίΐ£. 2 βΐ 3), α]αυΐβ αηβδί ά’αρί'βδ Ιβδ Εοηδίϋυΐίοηδ Αρο- 

δΐαΐίςιΐθδ (II 57, 3)1 βδί θποογθ ηη ϊηόϊββ <1β βο, ςηβ ββ ΐβχίβ βοπνρϋβ α 
ίηίΐηβηββ Ιο βυΐίβ 3β ΘοπηΗιβ, βη οβ ςιιΐ οοηοβΓηβ Ιο ηιο^ίΙίβΓ βη ηηβδίίοη 
βηΐΐ'β οα. 530-550 /551. Εΐ, δΐ ηοπδ ρΐ'βϊΐοϊΐδ οη βοηδίΟβΓαίίοη Ιβ ίαίί φΐβ Ιβ 
βΐιοηβιιΐήποη2 Γηΐ αιΐδδΐ οοηβΐπιϊΐ α ηηβ βροςιιβ ροδΙβπβιΐΓβ, α δανοΐΓ 
ανββ 3α ΐαΟΙβ άοηΐ ηοπδ ανοηβ ραιΊβ, ηοηδ ωτΐνοηβ α Ια βοηβΐυδΐοη ηηβ 
Γαίΐβ ΝοιΜ (1η ΐρβηββρΐ άβ Ια βαδίΐΐφΐβ άβ Εβοΐιαΐοη η’αναίΐ ραδ Ιβ δβηδ 
ά’ηηβ δαβπδίΐβ Οβδ ΤοΓψίηβ; φΓβΙΙβ Γα ρπδ ςυβί^ηβ Ιβϊηρδ αρί’βδ ψιβ ββΐίβ 
ό^Ιΐδβ ίηί 1β§υββ απ βηΐίβ. 

Π. I. Ρ. 

1. ν<ΗΓ δΐιρΓα, ρρ. 37, 78 δδ. βί 110-111. 

2. Υοϊγ διιρΓα, ρ. 39. 

ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο ΡΙΙΤΩΡ 
ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΜΝΟΓΡΑΦΟΣ 

Οι Κρήτες έν Μακεδονία (16ος αιών) 

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Τήν Μακεδονίαν υπηρέτησαν πολλοί Κρήτες ίεράρχαι καί λόγιοι, μεταξύ 
των όποιων γνωστότεροι είναι οί κτίτορες της έν Θεσσαλονίκη μονής των 
Βλαττάδων Θεόδωρος (μητροπολίτης) καί Μάρκος, οί κατόπιν οικουμενικοί 
πατριάρχαι Αθανάσιος Πατελλάρος καί Θεοδόσιος Μαριδάκης, καί άλλοι 
πολλοί. 

Μεταξύ αυτών υπάρχει καί ό μητροπολίτης Μητροφάνης 6 άπό Βέροιας, 
πρόσωπον γνωστότατου κατά τήν μακράν καί πολυκύμαντου (διακεκομμένην) 

πατριαρχίαν Τερεμίου Β' του Τρανού τού άπό Λαρίσσης (5 Ιουλίου 1572- 

1595). Τον Ιερεμίαν μάλιστα άποδημήσαντα εις τό έσωτερικόν άντικατέ- 
στησεν ό Μητροφάνης ούτος, ώς πατριαρχικός επίτροπος. Είχε δ’ άδελφόν 
τον Ματθαίον, τον όποιον αί μέν πηγαί ονομάζουν διδάσκαλον καί ρήτορα, 
ημείς δέ περαιτέρω εύρίσκομεν καί ύμυογράφον. 

Οί δύο αδελφοί, προ μάλιστα τής έγκαταστάσεως τού Μητροφάνους εις 
τήν Θεσσαλονίκην (1580), εύρίσκοντο εις Κωνσταντινούπολή, όπου συνε- 

δέοντο προς προσωπικότητας τής εποχής καί δή καί τον προτεστάντην εφη¬ 
μέριον τής Γερμανικής πρεσβείας Στέφανον τον Γερλάχιον (ΟβΓί&βΙι), δι’ 

ού ήλθον εις σχέσεις προς τον έν Τυβίγγη ομοίως προτεστάντην καθηγητήν 
Μαρτίνον Κρούσιον (Μ&Γίιηιΐδ Θηΐδΐηδ), τον συγγραφέα κ.ά. καί τής ΤηΓ- 

βο§ι*ββοΪ3. (1584), έξ ών άμφοτέρων εχομεν περί των δύο τούτων, των Κρη- 

τών Μητροφάνους καί Ματθαίου, σποράδην ειδήσεις καί τήν βεβαίωσιν ότι 
πρόκειται περί αδελφών. Εις άλλο μου μελέτη μα1 νομίζω ότι υποστηρίζω αρ¬ 

κούντως, ότι οί Κρήτες ούτοι άνήκον εις τήν οικογένειαν Άχέλη (Αβίιβίΐ, 
Αχίλλειος, ΑβΜΗΐο κλπ.) κατοικούσαν ιδία έπί Ενετοκρατίας τήν περιο¬ 
χήν Ρεθύμνης καί διηρημένην εις δύο κλάδους, εύγενών (ηοίχίΐί) καί πολιτών 
(βΐΐΐαάΐηΐ). Πώς δ’ εύρέθησαν εις Κωνσταντινούπολην, πώς έσχετίσθησαν 
μέ τον Μιχαήλ Καντακουζηνόν, Άχέλην καί τούτον, δηλαδή έξ Άγχιάλου, 
πώς ό Ματθαίος έγένετο διδάσκαλος τού έξ Άγχιάλου Τερεμίου Τρανού, 

1. Περ. «Κρητολογία» VIII, 1979, σσ. 19-40. 
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είναι θέματα ανοικτά. ’Αλλ’ οτι υπήρχε παροικία Κρητών εις την βασιλεύου¬ 

σαν καί δτι πολλοί Κρήτες (Σινανται, μέσω τής έν Χάνδακι μονής τής * Αγίας 

Αικατερίνης, ή μή) έσταδιοδρόμησαν έν Κωνσταντινουπόλει θά βεβαιωθή 

τις άν ένθυμηθή τούς έν τώ οικουμενικά) Πατριαρχεία) ύπηρετήσαντας μητρο¬ 

πολίτην ' Η ρακλείας Διονύσιον, τον 'Ιλαριωνα Γραδενϊγον, τον Γεράσιμον 

Σπαρταλιώτην καί τούς υπό του Τερεμίου Β' χειροτονηθέντας Φιλαδέλφειας 

(έν Ένετία) Γαβριήλ τον Σεβήρον, Μάξιμον Κυθήρων τον Μαργούνιον κ.ά. 

Ούτω καί 6 Μητροφάνης έξελέγη Βέροιας, είτα δέ και μετετεθη εις την Θεσ- 

σαλονίκην, οπού ήκολουθήθη άπο τον αδελφόν του. Τα κατα τον Μητροφα- 

νην έχουν ίκανώς έξετασθή εσχάτως1, οτε και απεκαλυφθη το οικτρον τέλος 

του. Πράγματι περί το 1590 άπεκεφαλίσθη διαταγή του Σουλτάνου, ως πρό¬ 

βας εις ασύμφορους εις την ’ Οθωμανικήν αύτοκρατορίαν ένεργείας* έδη- 

μεύθη δέ καί ή περιουσία των συγγενών του, παρ ων εζητοΰντο και λύτρα 

διά ν’ απελευθερωθούν, δέσμιοι κρατούμενοι. Το θέμα τούτο μενει να ερευ- 

νηθή καί άπο άλλης πλευράς, ξένων ιδία πηγών, διότι αι ελληνικαι σιωπούν. 

Οί πατριαρχικοί κύκλοι δεν άνεφέροντο ευκόλως και δη γραπτώς εις θέματα 

τουρκικών βιαιοπραγιών, διά λόγους εύνοήτους, και όταν εγραφον όιεμη- 

νυον διά τού γραμματοκομιστοΰ πλείονα τών όσων εγραφον (κατα παλαιόν 

βυζαντινόν έ'θος). 

'Ως προς τήν συγγένειαν Μητροφάνους καί Ματθαίου, ότι ήσαν αδελφοί, 

βέβαιου μ.εθα: 

α') Έξ όσων λέγει ό Κρούσιος, μή γνωρίσας αύτούς προσωπικώς, άλλ’ 

όπως άπασαν τήν πατριαρχικήν αυλήν, διά τε τών Ζυγομαλαδων και τού 

Γερλαχίου2. Καί δή έκ τής προς τον Βέροιας Μητροφάνην έπιστολής του 

τού Ιουνίου 1578, έν ή λέγει οτι άλληλογραφεϊ καί «τώ άδελφώ σου κυρίω 

Ματθαίφ»3. 

β') Έξ όσων βέβαιοι αύτός ό ΟβΓίαοίι, πληροφορών περί τής έν Κων- 

σταντινουπόλει χειροτονίας ως μητροπολίτου Φιλαδέλφειας τού Γαβριήλ 

Σεβήρου, καθ’ ήν παρίστατο (συνελειτούργει) ο Βέροιας Μητροφανης, αδελ¬ 

φός τού ίερομονάχου Ματθαίου, τού χρηματίσαντος διδασκάλου τού πατριαρ- 

χου 'Ιερεμίου τού Β'. Ή εΐδησις είναι τού Ιουλίου 15774. Έκ τής τελευταίας 

1. Αποστόλου Γ λ α β ί ν α, Μητροπολΐται τινές Θεσσαλονίκης κατά τον 

ΐς' αιώνα, Επιστημονική Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

19, 1974, σσ. 283-331, δπου καί πληρεστέρα βιβλιογραφία. 

2. Μ. ΘπίΒΐυδ, ΤυΓθθ§τδβθί&, έν Βασιλεία 1584, σ. 511. 

3. Αύτόθι, σ. 475. 
4. Β. Α. Μυστακίδου, ΤΙ χειροτονία Γαβριήλ τοΰ Φιλαδέλφειας..., περ. 

«Νέος Ποιμήν» Κωνσταντινουπόλεως 5, 1923, σσ. 183-190. Τό γερμανικόν κείμενον τοΰ 

ΟογΗοΙι παρέχεται υπό τοΰ £. Εβ§ι·αη<1, ΒΙΙ (= ΒΦΠο^ΓίφΜβ Ηβΐΐέπΐίΐυβ) ΧλΓ 

βΐ XVI 55-, II, Ρ&ΓΪ5 1885, σσ. 144-145. 
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ταύτης μαρτυρίας συνάγεται μάλιστα ότι ό Ματθαίος ήτο γνωστότερος τοΰ 

Μητροφάνους. 

Υ') Έξ όσων τήν Ιην Μαρτίου 1585 γράφει τώ Κρουσίω Θεοδόσιος 

πρωτονοτάριος ο Ζυγομαλάς περί τής εκλογής Θεολήπτου Β': ((Έφθασε δέ 

καί ό Θεσσαλονίκης, ό σός φίλος" καί Ματθαίος ό τούτου άδελφός»1. 

Οτι ευρεθη εις Κωνσταντινούπολή καί είτα εις Θεσσαλονίκην ο σοφός 

ούτος Ματθαίος ούδέν ά.πορον. Ήκολούθησε προφανώς τον άδελφόν του 

Μητροφάνην ή άλλον Κρήτα Σι ναι την έκ Χάνδακος. Άμφότεροι πρέπει νά 

υπηρέτησαν τό πατριαρχειον καί έκεΐθεν τό πρώτον έξελέγη ό Μητροφάνης 

μητροπολίτης Βέροιας. Δοθέντος δ’ ότι ό Ματθαίος υπήρξε διδάσκαλος Τερεμίου 

τού Τρανού, εύλογον ήτο ούτος νά συνεδέθη καί προς αυτόν καί τον άδελφόν 

του καί νά έχρησίμοποίησε τούς δύο τούτους Κρήτας εις τό πατριαρχειον. 

"Αλλως τε είναι γνωστόν ότι ό σύνδεσμος τοΰ Ίερεμίου προς τούς Κρήτας 

ύπήρξεν ισχυρός: Συνειργάσθη άρμονικώς μετά τού πατριάρχου Αλεξάν¬ 

δρειάς Σιλβέστρου (χειροτονηθέντος τό 1569, προ τής άνόδου τοΰ Τερεμίου). 

Έχειροτόνησε τον Γαβριήλ Σεβήρον (1577) Φιλαδέλφειας, Κρήτα θεωροΰντα 

εαυτόν, διότι είχεν εις Κρήτην τούς οικείους του. Έχειροτόνησε τον Μάξιμον 

Μαργούνιον (1585) Κυθήρων καί είδε Μελέτιον τον Πηγάν πατριάρχην 

Αλεξάνδρειάς (1590). Όμοίως παλαιόν άρχιδιάκονον καί πρωτοσύγκελλον 

τοΰ θρόνου τον Διονύσιον μητροπολίτην 'Ηρακλείας (1591). Μεταξύ αύτών 

πρέπει νά ήτο όλως ευνοούμενος ό Μητροπολίτης Βέροιας (1572), τον όποιον 

πρώτον μεν κατέστησεν επίτροπόν του, είτα δέ προήγαγεν εις Θεσσαλονί¬ 

κης (1580). "Αν δέ καί ό Τορνόβου Αρσένιος είναι ό Κρής, τότε καί ό λόγιος 

ούτος προστεθήτω εις τούς άνωτέρω. 

Α'. ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο ΚΡΗΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ, ΡΗΤΩΡ Ή ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ2 

’Άνδρες λόγιοι, ειδήμονες ού μόνον τής Ελληνικής αλλά καί τής Ττα- 

1. Νοίβδ δΐΐΓ ΜοίΡίίη Οιΐδΐιΐδ, δβδ Πνρβδ, δβδ ουνΓ«§65 βΐ δβδ ηίδηπδοήΐδ ρ&Γ 

Β. Α. Μ γ 5 ί 9 Κ ί <3 έ 8, έν Κονυβ άβδ βΐιιόβδ Οτβοφίβδ XI, 1898, Ραπδ, σσ. 279-306 

(καί εις ίδιον άνάτυπον, σσ. 28), έν σ. 293. Τό ενδιαφέρον αυτό τμήμα τής επιστολής έχει 

ώς άκολοΰθως: Έν τη νυν συνόδω διά τήν τον πατριάρχου κατάστασιν συνήλθαν μέν και άλλοι 

μητροπολϊται και επίσκοποι, ηγούμενοί τε καί ιερομόναχοι, πρωτοσύγκελλοι, σνγκελ/.οι 

καί τον άλλου κλήρου, άπο Δνσεως πόσης, Ανατολής, Πόντον Εύξείνον, Ελλησπόντου, 

Αιγαίου· ούχ ήκιστα δέ καί οί άγιώτατοι πατριάρχαΐ' ό Αλεξάνδρειάς, ό 1Αντιόχειας καί 

ό Ιεροσολύμων από τε τοΰ Σινά ορούς, τοΰ Σάββα καί λοιπών εκεί μοναστηριού. "Εφθασε 

δέ καί ό Θεσσαλονίκης, ό σός φίλος· καί Ματθαίος ό τούτου άδελφός... καί άλλοι, οι καί 

εύχονται σοι παρά Θεοϋ τά αγαθά. Μαρτίω α , ,αφπε' από Κωνσταντινουπόλεως. Ό σός 

Θεοδόσιος, πρωτονοτάριος. 

2. ’Από τον Ματθαίον τον διδάσκαλον, ρήτορα, Άχέλην τον Κρήτα, διακριτέοι οί 

κάτωθι συγχρονίζοντες αύτω ΜατΟαΤοι: 
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λικής καί της Λατινικής οί πλεΐστοι (οί σπουδασαντες εις Ιταλίαν ή διατε- 

λέσαντες υπήκοοι των Ενετών), αποτελούν την φαεινήν πλειαδα των ιεραρ¬ 

χών των χρόνων εκείνων οί όποιοι άντετάχθησαν εις σκοτεινας ενεργειας 

του από Καισαρείας Παχωμίου ΓΓατέστου Μυτιληναιου, ή του μουσικολο- 

γιωτάτου Αθηνών Θεοφάνους Καρύκη, διά χρημάτων έπιβάντων του θρό¬ 

νου (μολονότι καί μεταξύ των οί Κρήτες δεν ώμονόουν πάντοτε). 

α') Ματθαίος ό Χαλζιόπουλος, προς δν έξ έπιστολαι Μαξίμου του 

Μαργουνίου, αί ύπ’ άριθ. 128-134'τών έτών 1600-1601 (Έ ν ε π ε κ ί δ η ς, σσ. 380- 

389), περί ού βλ. καί Κ. Ν. Σ ά θ α ν, Νεοελλ. Φιλολογία, 1868, σ. 217 'Ομοίως προς 

τον αυτόν Ματθαίον ή 301 ή επιστολή Μελετίου τοΰ Πηγά (Έπιστολαι υπό Μεθοδίου 

Άξώμης, 1976, σ. 355 ). 

β') Ματθαίος Κ α σ ι μ ά τ η ς, ιερομόναχος Κρής, περί ου ό Μαργούνιος 

προς Κωνστ. Λούκαριν, διαμένοντα-τότε εις Πατάβιον, την 19ην Όκτοιβριου 1591 εγρα- 

φεν: «καί τόν λογιώτατον Ματθαίον τον Κασιμάτην ως απ εμοΰ συν τοΐς λοιποίς προσα- 

γόρευσον». Πρβλ. Β. Β θ § Γ & η ά, ΒΗ XVII 8. IV, 1896, σ. 209, έπιστολήν ύπ’ άριθ. 

32. Εις την έπιστολήν τοΰ αύτοΰ προς τόν αύτόν, Ένετίηθεν, ο Ένεπεκιδης ανέγνωσε 

Καυκασίτην αντί Κασιμάτην! Ό αυτός Μ. Μαργούνιος γραφών τώ ίατρω Ιωάννη τω 

Κορέση τή 21η Αύγούστου 1600 λέγει: Ιδού σοι καί ταϋτα τά μικρά έγχαράττομεν, αφορ¬ 

μήν καί μάλιστα λαβόντα εξ ού άνεζωπύρησεν έν ήμΐν πυρσόν ό έν ιερό μονάχο ις οσιωτατος 

καί λογιότατος κυρ Ματθαίος, τοσαϋτα κατά σου όσημέραι πλεκτόν τά εγκώμια, όσα δη 

καί αριθμόν διαπέφευγεν (Έ ν ε π ε κ ί δ η ς, σσ. 329-330, αρ. επιστολής 86). 

γ') Ματθαίος ό Σπανόπουλος, άναφερόμένος έν έπιστολή Μαξίμου 

Μαργουνίου προς Κωνσταντίνον Λούκαριν έξ Ένετίας τή 10η Ιουλίου 1589: ό καλός 

κάγαθός Ματθαίος, Σπανόπονλόν φημι τόν των βασιλικών τε καί κανονικών νόμων διδά¬ 

σκαλον, ύφ’ φ γε ήμΐν συναναστρεφομένω αγωγή τις ού μικρά και των πόνων των πολλών 

άναχώρησις, όσον ονπω εντεύθεν άποπλεΰσαι διέγνωκε. Πρβλ. Ε ο § ν ά η (1, ΒΗ XVII 8. 

IV, 1896, σσ. 183-184, άριθ. 7. Περί τοΰ αύτοΰ Ματθαίου λόγος γίνεται καί έν τή ύπ’ 

άριθ. 8 τής 13ης Ιουλίου 1589 έπιστολή, αυτόθι σ. 185. 

δ') Ματθαίος Γ α λ α τ ι α ν ό ς, ιερομόναχος Κύπριος, γνωστός έξ επιστο¬ 

λής του προς τόν εις Αύγούσταν Δαβίδ τόν Έσχέλιον, άπευθυνθείσης μετά τόν θάνατον 

Μαξίμου τοΰ Μαργουνίου, δι5 ής τω ζητεί νά καταφυγή προς αύτόν διά σπουδάς. Ήτο 

δ’ οδτος ορθόδοξος, μή προερχόμενος έκ τοΰ Κολλεγίου τής Ρώμης. Πρβλ. β. Κ 6 £ Γ & η (1, 

ΒΗ XVII 8. III, 1895, σσ. 164-166, όπου τό γράμμα καί άλλαι πληροφορίαι. 

ε') Ματθαίος Δροσά ς Κρής άρχιμανδρίτης, προηγούμενος τής μονής Σω- 

ζοπόλεως. Προς αύτόν άπηύθυνεν έκ Κωνσταντινουπόλεως τό 1597 δ Μελέτιος Πηγάς 

την ΡΜΓ' έπιστολήν του (παρά Άξώμης Μεθοδίου, Έπιστολαι Μελετίου Πηγά, 

Άθήναι 1976, σ. 183). Λόγιος, περί ού βλέπε με έν ΕΕΒΣ 41, 1974, σσ. 52-53. 

^'} Ματθαίος ιερομόναχος, δν άναφέρει Ανώνυμος (πατριάρχης;) 

πρός Ανώνυμον (άρχιερέα;) γράφων έν έπιστολή κειμένη είς την σελ. 21 τοΰ κωδικός 

Μζ' Χάλκης: Τούς παρά σοι καί υπό σέ (σοι 00(1.) διατελονντας άσπάζομαι, τόν έν Ιερο- 

μονάγοις κυρ Ματθαίον συν τή συνοδεία αύτοΰ, τόν θεοφιλεστατον και ελλογιμωτατον κυρ 

Χριστόφορον, τόν έν ΐερομονάχοις κυρ Γεράσιμον, τόν ποτέ μου φοιτητήν. Πρβλ. Μ. Ί. 

Μανούσακαν, Ό ύπ’ άριθ. 1257 παρισινός ελληνικός κώδιξ των ομιλιών Μελετίου 

τοΰ Πηγά, έν «Έπετ. Μεσ. Αρχείου Ακαδημίας Αθηνών», έτος τρίτον, 1950, σ. 21. 

Μητροφάνης Θεσσαλονίκης καί Ματθαίος ό ρήτοιρ 121 

Χωρίς νά καταλέγεται μεταξύ των άρχιερέοιν, είς τον κύκλον των ώς 

άνω ανήκει καί 6 Κρής ίερονόμαχος Ματθαίος. Πόσον δ’ έτιμάτο φαίνεται 

έκ ποιήματος τό όποιον ό Μ. Οπΐ8Ϊιΐ8 άπηύθυνε προς τόν 8ί. (τθΐΊ&οΙΐ, μέχρι 

τής 4ης Ιουνίου 1578 ύπηρετήσαντα ώς εφημέριον είς την Γερμανικήν πρε¬ 

σβείαν τής Κωνσταντινουπόλεως1. Εκεί άναφέρονται οί σοφοί "Ελληνες μεθ’ 

ών έσχετίσθη ό προτεστάντης κληρικός, ήτοι ό πατριάρχης 'Ιερεμίας ό Β'. 

ό τής Αλεξάνδρειάς Σίλβεστρος, οί μητροπολίται: Θεσσαλονίκης Ίωάσαφ 

(Άργυρόπουλος), Νίκαιας Καλλίνικος, Φιλαδέλφειας Γαβριήλ Σεβήρος, Με- 

λενίκου Μεθόδιος καί ό Βέροιας αγαθήν φρένα Μητροφάνης, έκ δέ των λαϊ¬ 

κών οί Ζυγομαλάδες, ό 4Ιέραξ κ.ά.. Μεταξύ αύτών καταλέγει καί τον 

Ματθαίον πατριαρχίοιο διδάσκαλον εσθλόν2. 

"Ολοι αυτοί άνήκον είς το περιβάλλον 'Ιερεμίου Β' τοΰ από Λαρίσσης. 

Κατά τόν Χρονογράφον, δηλαδή τόν σύγχρονον μητροπολίτην Μονεμ- 

βασίας *Ιερόθεον, δ'Ιερεμίας (Β') ό από Λαρίσσης ήτον από την Άγχίαλον 

από καλούς ανθρώπους- ήτον σπουδαίος, πλήν χοντρής φύσεωςκαί απαίδευτος 

από καλογερικήν τάξιν και πράξιν άνθρωπίνην, πλήν ήτο σώφρων καί έμαθεν 

(— έσπούδασεν) εις τόν Τυρνόβου (Αρσένιον) ολίγον... καί ύστερον 

έσπούδασεν είς τόν Ματθαίον τόν Κρητικόν, μαθη¬ 

τήν τοΰ Τυρνόβου Αρσενίου3. 

'Η άρχιεοατεία τοΰ 'Ιερεμίου έν Λαρίσση δεν είναι δυνατόν νά υπήρξε 

μακροχρόνιος, δοθέντος ότι ουτος άνήλθεν είς τόν πατριαρχικόν θρόνον είς 

ηλικίαν μόλις 37 έτών! ύποστηριχθείς υπό τοΰ διαβοήτου συμπολίτου του 

Μιχαήλ Καντακουζηνοΰ, Άγχιαλίτου έφοπλιστοΰ καί έκμεταλλ.ευτοΰ τών 

αλυκών τής πατρίου πόλεως, δ όποιος ανεβοκατέβαζε τούς πατριάρχας κατά 

τά έτη εκείνα, έως ού διά την πλεονεξίαν τού άπηγχονίσθη υπό τών Τούρκων, 

κατασχόντων καί τά πλούτη του4. Έάν οί Μητροφάνης καί Ματθαίος άνήκον, 

ώς πιστεύω, είς την ρεθυμνιακήν οικογένειαν Ά χ έ λ η (Αοίΐβΐΐ), τούτο μάς 

1. Μ. 0 γ ιι 8 ΐ υ 8, ΤυΓθθ£τ&θθίδ, σ. 509. 

2. Κ. Ν. Σ ά θ α, Βιογραφ ικόν Σημείωμα..., 1871, σ. λς", σημ. 1, έκ τής τοΰ Μ. 

€ γ ιι 8 ί υ 8, ΟβΓηΊ3.ηο§τ&6θία, σσ. 197-198. 

3. Κ. Ν. Σ ά θ α, Βιογραφικόν Σημείωμα..., 1871, σ. 9. 'Ο συγγραφεύς τοΰ Χρο¬ 

νογράφου ζηλοφθονεΐ καί έπικρίνει συχνά τόν παλαιόν συμμαθητήν του καί πατριάρχην του. 

Περί τής φίλομαθείας 'Ιερεμίου Β', μάλιστα μετά τήν είς νεαράν ήλικίαν άναβασίν του 

είς τόν οικουμενικόν θρόνον, έπιδοθέντος είς συστηματικάς μελέτας έν μέσω τόσου φόρτου 

καί τόσων κινδύνων, βλέπε τήν Πατριαρχικήν Τστορίαν, ούς παρά τφ Ο Γ υ 8 ί 11 3, ΤΐΐΓ- 

οοβΤδοοία, σ. 180α (= ΙΙΐδΙοΓΪα Ρ&ΙπδΓοΙήοδ, Βοηπ, σ. 197, 4-ΐ3). 

4. Περί τοΰ Μιχαήλ Καντακουζηνοΰ, έξώσαντος τόν πατριάρχην Μητροφάνην Β', 

λέγει ότι «Ιο §'Γδη(1 νΐζίτ οί 1β<1ΐί Οδηίαοιιζβηβ 8οη1 1β8 νΓδΪ8 ρ&ΙπδΐΌΐιοδ βί, άθνοΓοηί 
Ιο Βίβηδ άΰ Γβ^ΐΐδβ» ! Ό ΟβιΊαοΙι έν Τβ^οΒυοΙι, είς γαλλικήν μετάφρασιν —αρά Ε. Ε β- 

(, γ 3 η ά ,Το&η βί. Τ1ιβο(1θ8θ Ζν^οηι&ΐδδ, ΡδΠδ 1889, έν σ. 33. 
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άγει εις τήν ύπόθεσιν ότι οι δύο Άγχιαλίται Μιχαήλ Καντακουζηνός και 

Ιερεμίας Τρανός παρέσχον πρόθυμον την ύποστήριξίν των εις τούς δύο τού¬ 

τους Κρήτας, άπωτέρους συντοπίτας των. 

Πάντως ή έκ Κρήτης μετανάστευσις των δύο Άχέληδων έγένετο πολύ 

ένωρίτερον ή κατά την έν Χάνδακι διαμονήν Μαξίμου τού Μαργουνίου (γεν- 

νηθέντος τό 1549) ή τού Μελετίου τού Πηγά (γεννηθέντος τό 1550) καί 

των συν αύτοΐς (Μελετίου τού Βλαστού), φίλων άμφοτέρων Ίερεμίου τού 

Β', οί όποιοι μόνον έκ φήμης καί ούχί προσωπικώς έγνούριζον τούς δύο Κοή- 

τας άδελφούς, ίσως διότι ούτοι είχον ήδη. μετασταθμεύσεί εις Μακεδονίαν. 

Ή εμπιστοσύνη τήν οποίαν έδείκνυεν Ιερεμίας ό Β' προς τούς δύο ά¬ 

δελφούς καταφαίνεται έκ τού οτι ούχί ενα των περιφανών πλησιοχούρων τής 

βασιλευούσης αρχιερέων, άλλα τον Βέροιας Μητροφάνην άφήκεν ούτος έν 

Κωνσταντινουπόλει έπίτροπόν του κατά τήν εσωτερικήν άποδημίαν του κατά 

τό έτος 1574, άήθη άλλως διά πατριάρχην έν ένεργεία. "Οτι κατ’ Ίού/αον 

1575 ό Ματθαίος εύρίσκετο εις τήν βασιλεύουσαν καί είχε τό άξίωμα τού 

ρ ή τ ο ρ" ο ς συμπεραίνω έκ τού συνοδικού γράμματος Τερεμίου Β' περί 

άποκαταστάσεως τής άρχιεπισκοπής Σινά, οπού τελευταίως υπογράφεται 

άνωνύμως ό Ρ ή τ ω ρ τής Μεγάλης Εκκλησίας1, άν δεν πρό¬ 

κειται περί τού Ίωάννου Ζυγομαλά. Άνωνύμως υπογράφεται καί ό ά ρ- 

χ ι δ ι ά κ ο ν ο ς, ό κατόπιν μητροπολίτης "Ήρακλείας Διονύσιος. 

Ίδωμεν νΰν τάς έν τή βασιλευούση άσχολίας τού Ματθαίου. 

Ό ρηθείς Γερλάχιος έδώρησεν εις τούς όφφικιαλίους τού πατριαρχείου 

πατέρα καί υιόν Ζυγομαλά.δες ωρολόγια, πεμφθέντα αύτω υπό τού Μ. Κρου- 

σίου. Άντιχαριζόμενος ό Ίοιάννης Ζυγομαλά.ς επεμψεν εις τον Κρούσιον εις 

Τυβίγγην μίκρ* αττα έγγραφα (= χειρόγραφα) ποίκιλα, ά καί διορΟώσοΛς 

άντίβολώ, προθυμοποιούμενος νά τω στείλη καί άλλα. 'Ο σοφός Γερμανός, 

με τήν γνο^στήν του έπιμέλειαν έσημείωσε ποια ήσαν τά άποσταλέντα χειρό¬ 

γραφα, μεταξύ των οποίων «Ματθαίου μοναχού (φΐί Θδΐ τού τής Βέροιας 

ΙΤέΐίβΓ). Περί εικόνων λόγον». Ό Κρούσιος άντιχαριζόμενος, άφοΰ πνευμα¬ 

τικόν έργον ήτο τό ληφθέν δώρον, έταχυγράφησε τό κατά τήν Κυριακήν τής 

Πεντηκοστής τού 1578 γερμανιστί κήρυγμα, έχον τήν ύπόθεσιν έκ των Πρά¬ 

ξεων των Αποστόλων, μετέφερεν αυτό εις τήν Ελληνικήν καί τό άπέστειλε 

προς τον Ματθαίον. Έκ τής σχετικής επιστολής μανθάνομεν οτι ό Ματθαίος 

ούτος διετέλει τότε καί επίτροπος τού πατριάρχου Αλεξάνδρειάς (Σιλβέ- 

στρου τού Κρητός): «Τω όσιωτάτω τού Αλεξανδρινού πατριάρχου έπιτρόπω 

1 . Τό έγγραφον έδημοσιεύθη πολλάκις. Βλέπε το εις ΜΜ, Αθί;) οί ϋίρίοιτι&ΐίΐ V, 

1887, σσ. 240-245, όπου αί ύπογραφαί, καί εις Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Σύντομος ιστορία της 

ίεράς Μονής του Σινά, Θεσσαλονίκη 1953, σ. 108. Είναι δέ τούτο άναμφιβόλως του έ¬ 

τους 1575. 
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εις Κωνσταντινούπολήΐ)1. 'Η προτίμησις αύτη τού Σιλβέστρου Αλεξάν¬ 

δρειάς ώφείλετο εις συγγένειαν τήν οποίαν ειχον άπό κοινού ένθεν ούτος καί 

έκεΐθεν οί αδελφοί Μητροφάνης καί Ματθαίος, προς τον έξ ίσου Κρήτα λό- 

γιον ιερομόναχον 'Ησαίαν Πισάνον, τού όποιου κατά τήν κηδείαν έν Κρήτη 

τελεσθείσαν έξεφοόνησεν έπικήδειον λόγον Μάξιμος ό Μαργούνιος (1587). 

Καί οί τρεις φαίνεται ότι έμαθήτευσαν έν Χάνδακι παρά τω Πισάνω τούτω, 

οί δέ δύο άδελφοί εις μάτην προσεπάθησαν νά τόν άποσπάσουν άπό τήν Κρή¬ 

την, προτείνοντες εις αυτόν ν’ άναδεχθή άρχιερατικόν θρόνον2. 

Έκ σχολίου τού Ίωάννου Λαμίου (Ββιηΐ), βασιζομένου εις πληροφο¬ 

ρίας έκ τού ΟβΊδοΗ, γνωρίζομεν περί των δύο αδελφών τά εξής (κατά μετά- 

φρασιν έκ τής Λατινικής): «Μητροφάνης μητροπολίτης Βέροιας, επίτροπος 

τού πατριάρχου, Ματθαίος άδελφός αυτού ιερομόναχος καί τής άρχαίας (Ελ¬ 

ληνικής) γλοόσσης ίκανώς έμπειρος κατά τήν διάρκειαν τής (Μεγάλης) Τεσ¬ 

σαρακοστής εις τόν Γαλατάν καί τήν Κωνσταντινούπολή συνηθίζουν νά κη- 

ρύττη, περί ού ό Γερλάχιος είπεν: φωνή εύγλωττότατος, έκλεκτάς φράσεις 

χρησιμοποιών, άλλ’ υπέρ τό δέον ταχύς εις τήν ομιλίαν»3. 

Δεν γνωρίζω άν έσώθη γραπτόν τού Ματθαίου ή άν ό κατά τούς χρόνους 

έκείνους συγκεντροόσας περί τάς 200 ομιλίας συγχρόνων του ιδία εκκλη¬ 

σιαστικών ρητόρο^ν περιέλαβε καί λόγους τού συμπολίτου του τούτου. Εικάζω 

ότι ό Ματθαίος είναι καί κωδικογράφος καί προς πίστωσιν καλόν θά ήτο νά 

έξετασθοΰν καί παραβληθούν διάφοροι κώδικες υπό «Ματθαίου ιερομό¬ 

ναχου» φερόμενοι ώς άντιγραφέντες καί δή λήγοντος ή ύπερμεσούντος τού 

16ου αίώνος, ώς π.χ. οί 460 καί 569 των Μετεώρων ή ό κώδιξ 943 τής Βι- 

1. Ό Μαρτίνος Κρούσιος εις σχόλιον Αό βρΐεΙοΕιη XXIII έσημείωσεν: «Β(ο- 

ηιϊηο) ΜΜΙι&οο. (ΐηφίίΐ «ά ηιβ 7 Μ&Η(Ϊ5) (15)78 Οθΐΐ3θ]ι(πΐ5)) Όκίαδοειίο ΡειΙπ- 

ηγοΜοο, οοηοΐοηβιτι θπιάϊΙειπΊ ϊϊιΗΒ, ηοη ρΜηβιη ϊηοοηδίιϊΐυηι νίάθίυΓ. Νβο ηοη βιπη 

ίρδίυδ ίτ3ΐη Βερροίας Μοί.ΓοροΙΐΙείο, ηυηο ΙβιηροΓβ νΐοδηο ΡδίΓί&ΓοΙιίοο, νίΓΟ άοοίο 

οί 1ιυηΐ3.ηΪ3δΐ)·ηο». 

2. Πρβλ. Μ. Ί. Γ ε δ ε ώ ν, Μαξίμου του Μαργουνίου Επιτάφιος εις 'Ησαίαν 

Πισάνον, περ. «Νέος Ποιμήν» Κωνσταντινουπόλεως I, 1919, σσ. 663-674, έν σ. 671. 

Ρητώς δεν λέγεται οτι ήτο κατά σάρκα συγγενής των άδελφών ό Σίλβεστρος, άλλ’ άναμ¬ 

φιβόλως ήτο έκ της αυτής μονής. Συμμοναστής των δύο ήτο άπεναντίας ό Αρσένιος (πι¬ 

θανώς ό είτα Τορνόβου). 

3. ΜοίΓορϊίδηβδ, ΜΰίΓοροΚΐο. ΒβπΤιοββηδΐδ, Ρ«Ιπ&Γθ1ΐ3β νϊοθπιΐδ. Μ&ί1ΐ3βιΐ5, 

ο]ιΐδ ίΓδίβΓ, ΙιίβΓΟΓηοη&οΙπιβ βί 1ίη§υ&6 θηΐΐςυδβ ρτοΐιο ρβΓΪΙυδ, ρβπμΐΘ ζ)υ3άΓ3§'<?- 

3ίΐΏ3Γη Ο&ΐβΐ,οο Οοηδί&ηίίηοροΐί οοηοίοη^π δοΐίίυδ, άο ςιιο ΟοιΉοΜυδ: Υοοο Οδΐ., 

ίηφίΚ, ρΓοπιρίίδδϊιηυδ, νβιΊ>ΐδ δβίοοίίδ, δβ(1 ηΐιηίυηι οβίοτ». ΒΘΐίοΐδβ ΕηκΒίοηίΓη, δβα 

ΥόΙοηιπι Ανεκδότων ορυδουΐοπαιη οοΐΐβοΐαηοδ. ·Ι ο. Τ 3 ηι ϊ ιι δ οο11ο§Β, ΐ11α$ΐΓ3ΛπΙ, 

οάΐίΙΗ, ΚΙοΓβηΙΪΗβ ΜΌΟΟΧΕ, σ. 176. 
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βλιοθήκης της Ρουμανικής Ακαδημίας (έτους 1570 )1. Άναντιρρήτως όμως 

καί εις διάφορα έπιστολάρια των 16ου καί 1.7ου αίώνος θά διεσώθησαν καί 

έπιστολαί προς τον έν λόγω Ματθαίον. Μία έξ αυτών είναι ή αποδοθεί σα 

εις τον Κρήτα Γεώργιον Μοσχέτην2:«Ματθαίω τω σοφωτάτω καί λογιω- 

τάτω»3, έτέρα δέ ή τοϋ Μαξίμου Πελοποννησίου του καί άρχιδιακόνου του 

πατριάρχου Αλεξάνδρειάς Μελετίου του ΓΤηγά διατελέσαντος, έπιγραφο- 

μένη «Ματθαίω ίερομονάχω»4, άς καί έν έπιμέτρω εκδίδω προς πλειοτέραν 

βάσανον (νομίζων οτι είναι άσχετοι προς Ματθαίον τον Καμαριώτην). 

Β'. ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο ΚΡΗΣ ΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΤΤΟΧ 

I. ΓΩς "Εξαρχος 

Ό διαμείνας εις Κωνσταντίνούπολιν προμνημονευθείς ΟθΐΊαβΙι εκρά- 

τησεν 'Ημερολόγιου (Τ&£θ1)ΐιο1ι) κακεντρεχές καί δεικνΰον την ήν έτρεφε 

βαθεΐαν αντιπάθειαν προς τούς άντιταχθέντας εις τήν παραδοχήν τήςΑύγου- 

σταίας 'Ομολογίας ’Ορθοδόξους τοϋ οικουμενικού θρόνου. Διά τοϋ ήμερολο- 

γίου τούτου γελοιοποιεί ιδία τον Ίωάννην Ζυγομαλάν (ιερέα) όφφικιάλιον 

τής Μ. Εκκλησίας έκ Ναυπλίου. Παρέχει όμως έν αύτω πληροφορίας ίκα- 

νάε καί περί άλλων προσώπων, έν οις καί περί του ήμετέρου Ματθαίου. Τά 

σχετικά τμήματα έδημοσίευσεν ό Κ. Κβ£Γ9η(Ι έν γαλλική μεταφράσει5. Οΰτω 

τήν 17ην Νοεμβρίου 1576 σημειώνει: «Εθ ρ&Ιπ&ΓοΙιβ (ό Τερεμίας Β') 

Θίαΐί &ηί·βΓΪβαΓβηΐθπΐ ιτιβίΓοροΙΐΙ&ϊη ιΐβ Εαπδδβ, βη Τΐιβδδειίΐβ, βί ΐΐ 9 βία 

ροιίΓ ιη&ίίΓβ 1β ηΐοίηβ Μ&ΗΜβίι, (5111 ρβηςί&ηΐ 1θ β9Γ6ΐηβ (Μεγ. Τεσσαρα¬ 

κοστή), ρΓβοΒ&ϊί· αυ. ρβιιρίβ βη £Γββ αηοΐβη». Φυσικά δεν τω συγχωρεί 

Ι.Νοδίοτ Ο & ιη 3 γ ί & η ο, 0&1&1θ£ΐι1 Μ&ηιιβοπδβΙβΓ (ΐΓοαηώϊ, ίοηιαΐ 
II, ΒιιοΐιΓθ^ϋ 1940, σ. 45 : ό δ' έκγράψας Ματθαίος ιερομόναχος ό' τάλας, έτει ,ζοη' μψΐ 

Μαΐφ κβ' ημέρα Δευτέρα. 
2. Περί οδ βλέπε Κ. Ν. Σ ά 0 α ν, Νεοελληνική Φιλολογία, 1868, σ. 402. Τήν 

άπόδοσιν εις τον Μοσχέτην (ή πιθανώς τον Ματθαίον Δεβαρήν) δεν θεωρώ ώς έχουσαν 

πιθανότητας. 

3 . Έδημοσιεύθη υπό Ά θ. II α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Κερ αμέως, Διάφοροι 

Έπιστολαί, ΙΙΕΦΣΚ ( — Περιοδικόν Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως) 17, 1882-1883, σσ. 81-82. 5Αναδημοσιεύεται κατωτέρω. 

4. Επιστολικοί Τύποι υπό Θεοφίλου Κορυδ αλλέως..., Ενετιησιν 

1786, σσ. 150-151. 'Ο γράφων αποστέλλει ταχυδρόμον προς τον παραλήπτην Ματθαίον, 

ό όποιος θά άγοράση παρ’ αυτού καί νεωστι τυπωθέντα βιβλία (εις Ένετίαν προφανώς). 

*Η επιστολή επανεκδίδεται διά νά εύρεθή ό άσφαλέστερος παραλήπτης. 

5. Νοίίοβ Ρϊο^Γ&ρΙιϊςιιβ ειΐΓ .Ιο&η βί ΤΙιβοάοΓβ Ζν^οτηΜΗδ ρ9Γ Β τη Π θ Γ β- 

£ γ α η ά, Ραπδ 1889, σσ. 22-49 : ΕχΐραίΙβ δυ ΤΰΕπδοΙιβε Τμ^βόιιοΐι άΈίίβηηβ 
Οβιΐ&οϊΐ. Ό Γερλάχιος έπληροφόρει τόν Κρούσιον, ό όποιος πολλάς άπό τάς ειδήσεις τού 
Ημερολογίου του περιέλαβεν εις τήν τό 1584 έκδοθεΐσαν ΤυΓθθ§ταοοί& του. 
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τήν χοήσιν τής εις τό κήρυγμα παραδοσιακής λογίας γλώσσης, καί προσθέτει 

κακεντρεχώς: «Ο’βδί ββ Ρβ1ΐ£Ϊβυχ ςηβ 1β ραίπαΓβΙιβ 9, οβδ ίβηιρδ-βί, βηνονβ 

ροιίΓ Ιθ. δοοοιΜβ ίοίδ οοηιιηβ βχ9Γ(]αβ, ου οοΐΐβοίβυτ «Γίιηρόίδ, ιΐ&ηδ 

Ιβδ ό§1ΐδβδ §τβο^αβδ (1β ΓΟοβΐάβηί;, βΐ (^ιαΐ, ά οΐι&βυη άβ δβδ νογα§'βδ, 9 

Γ&ρροιΤβ οΥι&ζ Βιΐ ρΐ’βδ (1β 500 άαουόδ (ίβ Ββηβίΐββ ρβΓδοηβΙ. Εη βί'ίβί, ου- 

ίΐ’β Ιβδ Γβοίβνυηοβδ ^ηβ )ηβ1ι*ορο1Η&ΐη βί βνβηυβδ βηνοϊβηί- βιι ρ&Ιη- 

αιχίιβ, ίΐδ δοηΐ βηοοΓβ ίβηπδ (Ιβ ίυίτβ εΐοη 4 ΓβχΗρςιιβ 6β 10 ου 15 οΐα- 

09. ί-δ »1.Κατά ταυ τα κατά τούς τελευταίους τότε χρόνους (ό ΟβΓίαοΚ διέμεΐνεν 

εις την Πόλιν 1573-1578) δίς ειχεν άποσταλή υπό τοϋ 'Ιερεμ.ίου Β' ό μο- 

ναχος Ματθαίος εις την Δυσιν (Βαλκανικήν) διά νά είσπράξη τά υπέρ τοϋ 

πατριαρχείου δικαιώματα υπό τόν τίτλον τοϋ έξάρχου καί άπεκόμισεν άπό 

κάθε αποστολήν 500 δουκάτα (ή προίξ τής συζύγου του Θεοδοσίου Ζυγο¬ 

μαλά, πλούσιας κόρης ήτο μόλις 400 δουκάτα). Διότι πλήν των υποχρεώ¬ 

σεων των έναντι τής Μ. Εκκλησίας οί αρχιερείς κατέβάλλον έκαστος 10-15 

δουκάτα (τάλληρα) εις τόν έξαρχον. 

’Αλλά πρώτον θά έπρεπε νά συλλέξη άπό 40-50 αρχιερείς διά νά άργυ- 

ρολογηση το ποσον τών 500 δουκάτων. Δεύτερον ουδέποτε ό έξαρχος έστέλ- 

λετο μονος, τότε τουλάχιστον. Τρίτον ό ίδιος ό Κρούσιοςτό ποσόν αύτό περιο¬ 

ρίζει εις 300 δουκάτα2. Τέλος μία κοπιώδης περιοδεία πολύμηνος άπήτει 

και έξοδα πολλά διά τό ταξίδι καί διά τήν ασφαλή αποστολήν τών πατριαρ¬ 

χικών χρημάτων, χωρίς νά έμπέσουν εις λήστάς. 

Πάντως έκ τής είδήσεως έξάγεται ότι δίς ποό τοϋ 1576 ό Ματθαίος 

εϊΖε χρησιμοποιηθή υπό τής Μ. Εκκλησίας ώς έξαρχος διά τήν Μακεδονίαν 

(κ.ά. περιοχας). Έιτα δ επέστρεφε πάλιν εις τήν βασΛεύουσαν. 

II. Ό Ματθαίος ώς Διδάσκαλος—Αεόντιος Ευστράτιος ό Φιλόπονος (Κύπριος) 

Πέρα, τοϋ όφφικίου τοϋ διδασκάλου (τοϋ Ευαγγελίου) καί ρήτορρς τής 

Μεγάλης Εκκλησίας δεν φαίνεται νά έπροχώρησεν ό Ματθαίος μετά τό 1578. 

Θα ανεμενε τις να ειχεν έκλεγή άρχιερεύς, άλλ* ούδεμία σχετική είδησις 

υπάρχει. Απεναντίας αί περί αύτοΰ ειδήσεις συγκλίνουν εις τό ότι έγκατε- 

σταθη εις την Θεσσαλονίκην, όπου μετήλθε τόν (γραμματο)διδάσκαλον. 

Τοΰ-ο ασφαλώς οφείλεται εις τήν προαγωγήν τοϋ αδελφού του Μητροφάνους 

εκ Βέροιας εις Θεσσαλονίκην και τήν εκεί μεταφοράν άμφοτέρων. 

Ο γνωστότερος μαθητής τοϋ Ματθαίου έν Κωνστάντινουπόλει καί ειτα 

εν Θεσσαλονίκη είναι ο Κύπριος Αεόντιος Ευστράτιος, προσω- 

πικοτης μη τυχουσα άχρι τοΰδε τής δεούσης προσοχής καί ειδικής μονο¬ 

ί. Γ 6 §' Γ 9. Π ύ, ένθ’ άνωτ., σσ. 33-34. 

2. Μ. Θηΐδϊυδ, Τυτοο^ταβοία, σ. 502. 
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γραφίχς1. Τούτον υποθέτω καταφυγόντα μετά των συγγενών του εις Χαν 

δακα κατά την κατάληψήν τής Κύπρου υπό των Ίουρκων (15/0/1571), 

όπου έγνωρίσθη μετά του εκεί τότε Μαξίμου Μαργουνίου, ό όποιος διαμένει 

περιοδικώς εις τό εκεί μετόχιον του Σινα τής 1 Αγίας Αικατερίνης μεταξύ 

των ετών 1577 καί 1583. Του Μαργουνίου κατέστη ό Λεόντιος μαθητής, εις 

εποχήν καθ’ ήν Σινα'Τταί καί μή υπάρχουν καί διδάσκουν ή κηρύττουν καί 

άλλοι σοφοί κληρικοί εις τον Χάνδακα. 

Γνωρίζομεν άσφαλώς ότι ό Λεόντιος εύρίσκετο εις τήν Κωνσταντινού¬ 

πολή κατά Φεβρουάριον 1583, ότε άντέγραψε τον κώδικα ΚίοοαίΜ. ΙΟ,' 

κατά ιδιόγραφόν του βιβλιογραφικόν σημείωμα ελαφρώς άνορθόγραφον. καί 

1. Προσεκτικώτερον έγραψε περί αύτοΰ ό Γεώργιος Ζ α β ί ρ α ς, Νεα 

Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον, Άθήνησι 1872, σσ. 412-413, γνωρίζων έκ κωδίκων τάς 

προς Λεόντων έπιστολάς Μ. Μαργουνίου καί Κυρίλλου του Λουκάρεως, και την προς 

Έσχέλιον ριβ' επιστολήν του Μαργουνίου καί τήν προς τον σοφόν τούτον έπιστοληντου 

Λεοντίου, τήν έκδοθείσαν διά των Επιστολικών Τύπων του Θεοφ. Κορυδαλλέως. Ουτος 

είχεν ύπ5 οψιν τον Νεόφυτον Ροδινόν, Περί άξιομνημονεύτων υποκειμένων.^ άπό του 

1571 έως τοΰ 1661, ώς εύρίσκεται εις τοϋ αρχιμανδρίτου Κ υ π ρ ι α ν ο υ, Ιστορία 

Χρονολογική τής Νήσου Κύπρου, 'Ενετιησίν 1758. 

Μετά τούς ώς άνω, 6 Κ. Ν. Σ ά θ α ς, Νεοελληνική Φιλολογία, έν Άθήναις 1868, 

σ. 182, άπροσέκτως όλως: «διέτριψεν επ’ ολίγον εις Κωνσταντινούπολή, προσκολληθείς 

είτα τώ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ματθαίφ», ένώ διέτριψεν εις τήν βασιλεύουσαν άνω 

τοΰ έτους, ό Ματθαίος δέ δεν υπήρξε ποτέ μητροπ.Θεσσαλονίκης, άλλ’ άδελφός τοϋ μητροπ. 

Μητροφάνους. «Έπεσκέφθη χάριν διδασκαλίας τήν Κέρκυραν καί τήν Ζάκυνθον (!), όθεν 

έγραψεν επιστολήν προς τον Μαργούνιον», έξ ής άπροσέκτως αντλεί ό Σάθας: « Ιερο- 

δΐάκονος ήδη» (ένώ πρό πολλοΰ ήτο ιερομόναχος) έπέστρεψεν εις τήν πατρίδα του καί 

έδίδαξεν επ’ ολίγον (1591-1601!) τά Ελληνικά». Γνωρίζει δέ ό Σάθας πώς έχαρακτήρισε 

τόν Λεόντιον ό μαθητής του Νεόφυτος Ροδινός. 

Τόν Σάθαν άκολουθοϋν οί Ίω. Χάκεττ-Χ, Ί. Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ, Ιστορία 

τής ΌρΟοδόξου Εκκλησίας τής Κύπρου, Α', έν Άθήναις 1923, σσ. 260-261, επαναλαμβα- 

νοντες τά σφάλματα έκείνου. 
Ό £. ΙββΓ&ηά, ΒΗ άβ XVII 5. III, 1895, σσ. 133-141: Εοοηοβ ΕιίδΗαΙβ, 

δέχεται τόν Λεόντων γεννηθέντα 1505/1566 καί θανόντα 1601/1602. Καταγράφει δ’ έπι¬ 

στολάς του καί άλλων πρός αύτόν. 'Ο αύτός Ε 6 §’ Γ 9 η (1 έπανήλθεν έπανειλημμένως 

εις τό θέμα, ώς έν ΒΗ XV οί XVI 55. Π, 1885, σσ. ΧΙΛΗ καί ΧΕΙΙΙ-ΧΕίν, όπου έδημο- 

σίευσεν έπιστολήν τοϋ Μαργουνίου 11 Σεπτ. 1591 πρός τόν Λεόντων (βλέπε την καί Έ- 

ν ε π ε κ ί δ η ς, σσ. 350-351, άριθ. 102). Βλέπε καί περαιτέρω, σ. 127, σημ. 2 καί 6. 

Λίαν άτελής καί πρόχειρος ή μνεία τοΰ Λεοντίου εις τοΰ Κώστα II. Κ ύ ρ ρ η, 

Θγρποίο 8ο1ιο1&Γ5 ΐη Υβηϊοβ ΐη Ιΐΐθ XVI &ηό XVII οβηίυΓίβδ \νΐ 11ι εοηιβ ηοίε οη Ιϊιβ 

ΟνρΓΪοίο Οοιηπιυηΐίγ ΐη Vοηΐοβ αη<1 οΙϊιογ Ογρποίβ βοΙιοΙ&Γδ \νΙιο Ιίνθό ϊη Εοηιβ 

ηηό Ιϊιβ ΓθδΙ οί Ιίηΐν ΐη Ιϊιβ δ&ηιβ ρβηοδ, «Ό Ελληνισμός εις τό Εξωτερικόν», Ββιΐιη 

1968, σσ. 183-272, έν. σ. 218 : 38 Εβοηΐίοδ ΕιΐδΙτθίΐοδ (1)0γπ 1565-66 ηί Κοΐΐηηΐ). 

Πρβλ. του αύτοΰ, Κύπριοι λόγιοι τής Ένετίας κατά τούς XVI και XVII αιώνας, εις 

τό «Δελτών * Ομίλου Παιδαγωγικών Ερευνών Κύπρου» 6,1967 (αρ. 11-12), σσ. 81-9ο, 

όπου φέρεται ό Ευστράτιος νά χειροτονήται «λίγον προτοΰ πεθάνη» κ.ά. 
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ασύντακτου, όπου εαυτόν λέγει ίεροδιάκονον άπό τό Κυλάνι τής νήσου Κύ¬ 

πρου1. Ό Κρούσιος έγραψε2 περί αύτοΰ ότι τό 1589 ήτο ήλικίας τριάκοντα 

ετών καί ιερομόναχος3, επομένως εΐχε γεννηθή περί τό 1559, ικανόν χρόνον 

προ τής καταλήψεως τής Κύπρου άπό τούς Τούρκους (1570/1571). Ώς 

ιεροδιακονος θα επρεπε κανονικώς νά ειχεν ηλικίαν 25 περίπου ετών, ώστε 

Γα ϊραφεντα οτι απέθανεν εις ηλικίαν 35 ή 37 ετών, μεταξύ τοΰ 1600 καί 

1602 νά μη εύσταθοΰν. ’Άν μάλιστα έγραψεν αύτός τον άγιορειτικόν κώδικα. 

Δοχειαριου 29/1 /29/4, εζη άκόμη τήν 19ην Δεκεμβρίου τοΰ 1603. 

Ο Λεοντιος εύρεθη εις Κωνσταντινούπολή άγνωστον πώς καί τίνα τών 

διακεκριμένων κληρικών ή όφφικιαλίων άκολουθήσας5. Έξ όσων ό ίδιος 

γράφει εις έπιστολήν του πρός τόν Μαργούνιον6, είχε περιέλθει εις έ'χθραν 

1. Περί τοΰ Λεοντίου ώς καλλιγράφου θά διαλάβω ιδιαιτέρως, άν δυνηθώ νά εΰρω 
τον χρόνον. 

2· Μ· ο υ 5 Ϊ η 5, Αηηαΐβδ δυβνΐοΐ II, σσ. 830-831, παρά Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ η, 

Μαξιμου τοΰ Μαργουνίου Βίος καί Έργα, έν «Είκοσιπενταετηρίς τής καθηγεσίας Κων¬ 

σταντίνου Σ. Κόντου», εν Άθήναις 1893, σσ. 133-177. Έπίμετρον, σσ. 157-159: Λεόν- 

τως Κύπριος. Τήν αυτήν πηγήν χρησιμοποιεί καί ό Ε ο % Γ 9. η (3, ΒΗ XV οί XVI δδ. IV, 

1906, σσ. 315-318, Ν» 836, οπού «Τοΰ σοφωτάτου έν ΐερομονάχοις κυρίου Λεοντίου, Α¬ 

πολογία πρός τινα θεολόγον Λατίνον μεμφόμενον ήμΐν ώς μή είδόσιν ακριβώς τά τών Πά¬ 

τερων κρίνειν συγγράμματα καί διά τούτο σφάλλεσθαι περί τήν αλήθειαν τής έκπορεύσεως 

τοΰ (αγίου) Πνεύματος» εις τό βιβλίου Συζήτησις..., ΕΓ9ηοοίαΓίΐ 1592, χωρίς τό παράπαν 

νά παραπέμπη εις τον Μυστακίδην, ό όποιος πάντως δεν συνεσχέτισε τόν Λεόντιον Ευ¬ 

στράτιον πρός τόν Λεόντιον Φιλόπονον, πράγμα όπερ τό δεύτερον ύπέθεσεν ό Εβ§Τ9ΐκ], 

σιωπηρώς άκολουθών τόν Ζ α β ί ρ α ν , Νέα Ελλάς, σ. 416. 

3. Τον Κρουσων έπεσκέφθη ό Λεόντιος μετά τοΰ έξαδέλφου του Ιεζεκιήλ Ξυρίχη 

περιγράφεται δέ ώς ηηηοΓαΐΉ ηοηάιιΐΉ 30, θΓβνίοΓΟ δί9ΐιΐΓ9. Άμφότεροι δέ οί καταγόμενοι 

εκ Νεμεσοΰ οίνίΐαΐΐδ Πί·0Γ9ΐΐδ ΟγρΓΪΐ, 9ΐηί)0 μελανοπώγωνες §θ11) υηδ 8θ1ι\ναΓΖ, δηλονότι 

κιτρ ινο μαύρο ι! Μ υ σ τ α κ ι δ η ς, ένθ’ άνωτ., σ. 159. Ό Ξυρίχης ούτος παρέμεινεν έν 

συνεχεία τό θέρος τοΰ 1590 είς Γερμανίαν, τοϋ Λεοντίου έπιστρέψαντος μόνου είς Ένετίαν. 

4 · Σ π . Λάμπρος, Κατάλογος Α', σ. 268. 

5. Έάν πιστεύσωμεν τόν Αθανάσιον Κ ο μ ν η ν ό ν Τ ψ η λ ά ν τ η ν, Τά 

μετά τήν Άλωσιν, έν Κωνσταντινουπόλει 1870, σ. 100: «Έτει σωτηρίφ 1562. Αμάθεια 

μεγίστη ού μόνον τών επιστημών αλλά δή καί αύτών τών εγκυκλίων κατεκράτει τούς 

οίκητάς τής Κωνσταντινουπόλεως καί οί κληρικοί τής Μεγάλης Εκκλησίας 

ούκ (]σαν ικανοί στωμυλως και εντέχνως τά τής {πατριαρχικής} αυλής γράμματα καί τάς 

συνοδικας αποφάσεις εκφήναι, και λίαν απλώς καί άσυντάκτως σχεδόν ταΰτα κατέγραφον» ! 

Τήν κατάστασιν ταύτην άνέτρεψαν οί Ναυπλιείς Ζυγομαλάδες καί οί Κρήτες οί ύπηρε- 

τησαντες επί Ίερεμίου Β' τό πατριαρχεΐον, μετενεγκόντες τήν σοφίαν των έκ τών ένε- 

τοκρατηθεισών επαρχιών, είτα δέ καί ό μέγας λογοθέτης Ιέραξ. 

Την επιστολήν εγνωριςεν επιπολαίως ό Σάθας, έδημοσίευσε δέ τό πρώτον ό Ε. 

Ε Θ §' Γ 9 η δ, ΒΗ θβ XVII δ. ΙΙΤ, 1895, σσ. 136-137 (νΰν καί παρά Π. Έ ν ε π ε κ ί δ η, 

Ι)θγ ΒποΠνβοΙίδώ <3βδ Μηχΐηιοδ Μηι^υηίοδ - ΒΐδοΙιοί νοη Κγί,ίΊ6Γ9, είς τό βιβλίου του 

Πηγαί καί έρευναι... τόμος τέταρτος, Άθήναι 1971, σσ. 395-396 : «Τώ Θεοφιλεστάτω 

άμα καί σοφωτάτφ... Μ. τώ Μαργουνίω, Λεόντιος ίεροδιάκονος. ... έκ Ζακύνθου ένάτη 
επί είκάδι ,ασπ^'»). 
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ττρό- αυτόν, φοβείται δ’ ότι ούτος έτι το 1586 διετηρει ^α/.αιον μίσος. 

Ε»ς τήν ΓΙόλ'.ν συνήντησε τον Ματθαίον, έλθόντα έκ Θεσσαλονίκης και έμαθή- 

τευσε παρ’ χύτω. Ό διδάσκαλος ήρχετο εις Κωνσταντινούπολην συνοδεύων 

τον αδελφόν του Μητροφάνην δι’ έκκλησιαστικας υποθέσεις. Το 1θ84 ο Λεον- 

τιος κατά Σεπτέμβριον μήνα είναι άκόμη ίεροδιάκονος καί έπαγγελματιας 

καλλιγράφος, αντιγράφει δέ Μάξιμον τον Ό μολογη την εις τον κώδικα Ρ&Πδ. 

8υρρ1θΐπ. 156, χάριν Λατίνου κληρικού. Μεθ’ ενός έτους μαθητείαν παρά 

τω ΜατΟαίω, καθ’ ήν ηυξησε την γραμματικήν του παιδείαν, ό Λεόντιος 

ήκολούθησε τον νέον του διδάσκαλον, συμπλευσα.ς μετ αυτου προς την μακε¬ 

δονικήν πρωτεύουσαν. Διέμεινε δέ μετά τοΰ Ματθαίου μέχρι του 1586, ότε- 

έστάλη εις Κέρκυραν, διά νά διδάξη εκεί την ελληνικήν γλώσσαν. Εις την Ζά¬ 

κυνθον, δι’ ής ύποχρεωτικώς άναπλέων τό Ιονιον διήλθε, επληροφορηθη τα 

τοΰ Μαργουν ίου, όντος έκεΐ γνωστού, διότι καί αυτός κατερχόμενος έξ Ένε- 

τίας ή έκεί επανακάμπτουν, διήρχετο εκείθεν. Καί λησμονών προς στιγμήν ο 

Λεόντιος οτι έπορεύετο προς την Κέρκυραν, καταλαμβάνεται υπο τοΰ ποθου 

νά έπανέλθη ώς μαθητής υπό τήν σκεπήν τοΰ Μαξίμου Κυθηρουν, άν ουτος 

δεν έμνησικάκει κατ’ αύτοΰ. Προφανώς, πέρα τής θεολογικής ίδια παιδείας 

ής έτυχε μαθητεύσας παρά τω Ματθαίου, ήθελεν ο Λεοντιος να επαυξηση τας 

ικανότητάς του εις τήν έκδοσιν κειμένων και τήν Φιλολογίαν γενικωτερον, 

δι’ ά ό Μαργούνιας ήτο άρμοδιώτερος τοΰ Ματθαίου. Ιδού εν χαρακτηριστι¬ 

κόν άπόσπασμα έκ τής έπιστολής τήν οποίαν άπηύθυνεν ό Λεόντιος έκ Ζακύν¬ 

θου προς τον έν Ένετία σοφόν ιεράρχην: 

Έμοί γάρ ποτέ τής οής διεστηκότι ϊερότητος και μικρόν όσον έν Βυ¬ 

ζάντιόν σχολήν άγοντι, εί,τα τφ τότε έκ Θεσσαλονίκης ελθοντι κνοιψ Ματθαιω 

τφ λωγιωτάτω ξυγγεγονότι, καν εις Θεσσαλονίκην μετά χρόνον ενιαυτόν 

άμα τοΰτο) συμπλενσαντι, και μέχρι τον παρόντος παρ' αΰτω έσχολακότι, 

συμβεβήκει εις Κέρκυρας άγουσαν πορείαν τνγχάνοντι ποιούμενα) έν Ζά¬ 

κυνθο> των περί τής σής άκηκοέναι ϊερότητος... και ετι α.παζ ακροασασθαι 

σου τής σειρήνος...1. 

Ή άπάντησις — άν ήλθε—δεν ήτο ένθαρρυντική, οΰτω δ’ ό Λεόντιος 

ήλθεν εις Κέρκυραν, οπού καί διαμένει κατά τά έτη 158/-1589 ως ρτβΟθΙ- 

1θΓβ άβΐ §ΤΘ00 μαρτυρούμενος. Κατά Νοέμβριον 1589 τον συναντώμεν εις 

Βιέννην, τήν δέ 16ην Φεβρουάριου 1590 υπογράφεται Λεόντιος ιερομόναχος 

δ Ευστράτιος (ώστε είχε χειροτονηθή πρεσβύτερος προ τής ημερομηνίας 

ταύτης). Ό Δαβίδ Έσχέλιος έδωκε τω Λεοντίου συστατικήν επιστολήν 

προς τον έν Τυβίγγη Μαρτίνον Κρούσιον, ήν ούτος επαρουσίασεν εις τον απο¬ 

δέκτην κατά Μάρτιον 1590, ότε συνηντήθη μέ τόν φιλέλληνα θεολόγον2. Ό 

1. Β θ 0’ Γ & η (1, ένθ’ άνωτ., σσ. 136-137 

2. Βλέπε κατωτέρω, σ. 129, σημ. 4. 
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Κρούσιος τώ παρέθηκε δείπνον, κατά το όποιον ό ξενιζόμενος Κύπριος ύπε- 

σχέθη νά καταγράψη τινάς Γ Ελληνικός των νεωτέρων και αξιομνημόνευτων 

ιστορίας. Τήν επομένην εις προσφερθέντα υπό τοΰ Κρουσίου χάρτην εξιστο¬ 

ρεί τά τής διώξεως 'Ιερεμίου τοΰ Β' υπό τών Τούρκων, οί οποίοι είχον προς 

τοΰτο ύποκινηθή υπό Αντωνίου τέκτονος, έξισλαμισθέντος διώκτου τοΰ 

πατριάρχου τούτου. Έκεΐ ευρίσκει τις καί τά περί τής άνόδου (έπιβάσεως) 

καί τής άκολουθησάσης καθαιρέσεως του τυχοδιώκτου Παχωμίου Πατέ- 

στου, ώς καί τά τής ύπ’ έκείνου διώξεως τοΰ Μητροφάνους Θεσσαλονίκης. 

Τό κείμενον τοΰτο έγένετο γνωστόν προσφάτους, συμφωνεί δέ προς τάς ήδη 

γνωριζομένας πηγάς περί τής πατριαρχίας 'Ιερεμίου τοΰ Β'1. 

Ό σκοπός τοΰ Λεοντίου ήτο νά μείνη παρά τώ Κρουσίω εις Τυβίγγην 

μαθητεύουν. Έξ έπιστολής τοΰ Μ. Κρουσίου προς Μάξιμον τόν Μαργούνιον, 

γραφείσης τήν 23ην Μαρτίου 1590 μανθάνομεν ότι ό Γερμανός καθηγητής 

δεν ήδυνήθη νά κράτηση παρ’ έαυτώ τόν Λεόντιον, διότι, λόγω ακρίβειας 

τοΰ βίου, δέν διέθετε τήν σχετικήν δαπάνην. Παρά ταΰτα τόν έβοήθησεν, ώς 

καί τόν μετ’ αύτοΰ Ιεζεκιήλ, καταβαλών διά τούς δύο 18 φλωρίνια, ούχί 

άνευ άντιδόματος, διότι ό Λεόντιος τώ εδωκε χειρόγραφα (πιθανώς δέ μετέ¬ 

φερε πρός τύπωσιν τό Εγχειρίδιου τοΰ Μαργουνίου), βιβλία έντυπα καί 

ειδήσεις ένδιαφερούσας τόν καθηγητήν, ό όποιος προσέθηκεν: άλλλ αισθάνο¬ 

μαι οτι βαρννονταί τινες τή τοσοντων {Ελλήνων προσφύγων) ώδε άφίξει 

επαιτονντω ν*. 

”Απρακτος λοιπόν επιστρέφει εις τήν Ιταλίαν ό Λεόντιος. Τήν 12ην 

Ιουλίου 1590 εύρίσκεται καί πάλιν εις Ένετίαν, όπου καί άπαντάται μέχρι 

καί τής 3ης Ιουνίου 15913. Δοθέντος ότι ό Μάξιμος Μαργούνιος τόν εΐχε 

συστήσει δι’ έπιστολής του πρός τόν Μαρτίνον Κρούσιον τήν 6ην Σεπτεμ¬ 

βρίου 15894, συνήγαγον οτι τών επισκέψεων εις Βιέννην καί Τυβίγγην προη- 

γήθη διαμονή τοΰ Λεοντίου εις Ένετίαν. Ό σύνδεσμος μεταξύ τοΰ Κρητός 

καί τοΰ Κυπρίου ήτο ειλικρινής. Πράγματι τήν 11ην Σεπτεμβρίου 1591 ό 

Κυθήρουν Μάξιμος έγραφε πρός τόν Λεόντιον συγκινητικωτάτην έπιστολήν: 

1. Οίίο Κτβδΐβη, Ο&δ ΡΜπ&γοΙιΜ νοη Κοηδί&ηΐΐηορθΐ ίτη εαΐ5§<3Ϊιοη<1οη 
16. ΙΜιγΙπιικΙθιΊ, Μ?ϊβη 1970, σσ. 38-50. 

2. Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ η ς, Μαξίμου τοΰ Μαργουνίου Βίος καί ’Έργα, !Επι¬ 

μετράν, σ. 149. 

3. Αί χρονολογίαι είλημμέναι άπό τοΰ Ε β §' Γ δ η ί, Εέοηοβ ΕυδίΓδΙθ, σσ. 137- 

141. 
4. Β. Α. Μυστακίδης, ’Επίμετρον, σ. 159, χωρίς νά συσχετίζη πρός τόν 

Λεόντιον Ευστράτιον. Όμοιους Ε 6 £ Γ δ η ά (χωρίς ν’ άναφέρεται εις τόν Μυστακίδην) 

ΒΗ XV βί XVI 85. IV, 1906, σ. 317 : Ξννίστημι... τόν έν ιερό μονάχο ις σοφώτατον Λεόν¬ 

των, τά τής έμής ψυχής παιδικά,... φ λόγοι δήπον τό ΰεμνολόγημα... 

ΕΕΒΣ, ΜΔ' 9 
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’Λτιήλθες, εμοί δέ κατέλιπες δάκρυα...1. Ό Λεόντιος εύρίσκετο ήδη εις την 

Κύπρον, οπού έδίδαξεν ελληνικά, άνεμείχθη εις άνωμάλους τότε εκκλησια¬ 

στικές υποθέσεις καί εις δογματικάς καί άκαίρους θεολογικάς συζητήσεις, 

προέστη δ5 έν Λευκωσία τής (τότε μονής, νυν καθεδρικού ναού) ' Αγίου Ίω- 

άννου του Πίπη. Άπο την Αίγυπτον τω γράφει ό Μελέτιος Πηγά.ς2, ενώ ό 

Κύριλλος Λούκαρις τον έγνώριζεν έξ "Ιταλίας3 4. Επειδή μετά τό 1600-1601 

δεν έχομεν περί αυτού ειδήσεις καί ό Έσχέλιος τον θεωρεί τό 1602 νεκρόν, 

πρέπει νά άπέθανε περί τά έτη εκείνα νέος ακόμη, μόλις τεσσαρακοντούτης. 

Ό σπουδαιότερος του μαθητής ύπήρξεν ό γνωστός συγγραφεύς Νεόφυτος 

Ροδινός ό Κύπριος ( γ 1669), ουνίτης αυτός (ενώ ό Λεόντιος ύπήρξεν ορθό¬ 

δοξος οσον τούλάχιστον καί ό Μαργούνιος). Ό Ροδινός λέγει: Λεόντιος 

Ευστράτιος ιερομόναχος, από τό Κισλάνη (— Κοιλάνιον Λεμεσού), σοφός 

άνθρωπος, διδακτής (—ίεροκήρυξ) καλοπίχερος, διδάσκαλός μου1. 

Σύγχυσιν περί τήν προσωπικότητα καί το έργον τού Αεοντίου έπροκά- 

λεσεν ή προσωνυμία του υπό Μ. Κρουσίου «ό φιλόπονος», έξ ής ύπετέθη οτι 

άλλος ήτο ό Λεόντιος Εύστράτιος καί έτερος ό Λεόντιος Φιλόπονος δ Κύ¬ 

πριος, ώς εάν δεν ήρκει τό συστατικόν τού Μ. Μαργουνίου διά νά διάλυση τήν 

πλάνην: Ξννίστημί σοι... τον έν ίερομονάχοις σοφώτατον Λεόντιον, τά τής έμής 

ψυχής παιδικά, άνδρα τω οντι ονχ ήττον τής συνονσης (-ουσίας 6(1.) των ηθών 

κοσμιότητας, ή τής περί τούς λόγους δ τι πλείστης διατριβής, καί κοινή μέν 

1. Κ θ §· γ & η (1, ΒΗ XV βί XVI 55. II, 1885, σσ. ΧΕΙΙ - ΧΕ1Υ (= Έ ν ε π ε¬ 

κ ί δ η ς, σσ. 350-351, Ν° 102). Έκ τοΰ τόνου της επιστολής φαίνεται δτι ό Μαργούνιος 

δεν ήλπιζε νά έπανίδη τον Λ. Εύστράτιον, μεταβαίνοντα εις Κύπρον δι’ οριστικήν έγκατά- 

στασιν. 

2. Ήδη τον Ιούνιον 1591 ό Πηγάς γράφων τοϊς έν Κύπρω (Έπιστολαί υπό 

μητροπ. Άξώμης Μεθοδίου ζΦούγια), σσ. 41-46, άρ. ΙΕ') θαυμάζει πώς ό τίμιος έν 

ίερομονάχοις Λεόντιος ό Εύστράτιος, μόλις έ'φθασεν εις τήν Κύπρον έξ Εσπερίας, άνεκίνησε 

δογματικά ζητήματα, παραβλέψας τον τόπον καί τον καιρόν. Έκ τής επιστολής Η' (αυ¬ 

τόθι, σ. 27) φαίνεται δτι ό ΙΤηγάς έξ άλληλογραφίας μόνον έγνώριζε τον Λεόντιον, δντα 

αύτω άλλως άγνωστον. Καί τη 20ή Μαΐου 1592 γράφει προς τον έν Λευκωσία Λεόντιον: 

Έγράψαμέν σου τή συνάσει 'Ενετίαζε, δυσίν έκεϊθεν έντυχόντες σου γράμμασιν (αυτόθι, 

σσ. 40-41, έπιστολή ΙΔ'). Βλέπε ακόμη καί τάς έπιστολάς ΡΚΔ' τοΰ 1596 (αυτόθι, σσ. 

14 7-148) καί ΡήΖ' τής 10ης Φεβρουάριου 1598 (αυτόθι, σσ. 237-238) καί ΣΙΓ' τής 

20ής Ιουλίου 1597 (αύτόθι, σ. 269) τοΰ Πηγά προς τον Λεόντιον. Βλ. σ. 133, σημ. 1. 

3. Κατά τούς χρόνους των σπουδών του. Ώς γνωστόν, ό μάρτυς πατριάρχης έ- 

σπούδασεν εις Πατάβιον (Ρ&άον&). Βλέπε καί σ. 133, σημ. 3. 

4. Περί ήρώων, στρατηγών, φιλοσόφων, αγίων καί άλλων όνομαστών άνθρώπων 

όπου εύγήκασι από τό νησί τής Κύπρου- Έν Ρώμη ,αχνθ' (1659), σσ. 146-147. 

Πρβλ. και Κ. Ν. Σ ά θ α ν. Νεοελληνική Φιλολογία, έν Άθήναις 1868, σσ. 266-267. 

Καί ό Ν. Ροδινός υπήρξε Σιναΐτης (εις τήν δύναμιν τοΰ μετοχιού τής * Αγίας Αικατερίνης 

τοΰ Χάνδακος άνήκων), αλλά δι3 έλάχιστον χρόνον. 
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παρά πάντων άγαπάσθαι καί ιδία παρά σου και μάλλον δίκαιον οντα...1. Ο 

Λεόντιος έδωκεν εις τον Κρούσιον χρυσοστομικόν χειρόγραφον2. 

Άλλ5 ύπάρχει καί έτερον συστατικόν προς τον Μ. Κρούσιον, δημοσιευ- 

Οέν προ δεκαετίας, προερχόμενον άπό τον «άρχιεπίσκαπον» Αχριδών Γα¬ 

βριήλ, μεθ’ ου συνεταξίδευσεν ό Λεόντιος έξ Ένετίας εις Βιέννην, διά νά 

αεταβή έκείθεν εις Τυβίγγην3. Μολονότι δ’ ό συντάκτης του ήθέλησε νά συγ¬ 

κίνηση τον Κρούσιον, ίσχυριζόμενος οτι ό Λεόντιος ήτο δήθεν θεσσαλικής κατα¬ 

γωγής καί άνάστημα 'Ιερεμίου τοΰ Βή παρ ολον ότι παρεποιησε τας προς τον 

Ματθαίον τον ρήτορα καί Μ. Μαργούνιον σχέσεις του, ψευδώς δέ λέγει οτι 

ό συνιστών (Γαβριήλ Αχριδών) ώμίλησε το πρώτον περί τών γερμανικών 

πανεπιστημίων εις τον συνιστώμενον καί τον παρεκίνησε νά σπουδάση εις 

αύτά, τό έγγραφον τούτο έλυσεν όριστικώς τό θέμα τής ταυτίσεως τού Λεον- 

τίου Ευστρατίου προς τον Λ. Φιλόπονον. Έπί τό μεγαλοπρεπέστερον ό πτω¬ 

χός ιερομόναχος προσωνομάσθη διά κλεινού έπιθετου τού αρχαίου γραμμα¬ 

τικού (Ίωάννου τοΰ Φιλοπόνου). 

1. Β. Λ. Μ υ σ τ α κ ί δ η ς, Έπίμετρον, σ. 159 (= Ε β £ Γ β η ά, ΒΙΙ ΧΛΓ βί 

XVI 88. IV, 1906, σ. 317). Πρβλ. καί Π. Ζ ε ρ λ έ ν τ η ν, Σημειώματα..., σ. 34, δη- 

μοσιεύοντα σημείωμα τοΰ Κρουσίου : «Εβοηίΐυδ ΡΙΐϊΙορΟΠίΐδ ΙιΐβΓΟΠίοη&οίΐιΐδ... ΓβάΦ- 

άβΓπηί ιηϊΐιΐ βρίδίοΐαπι &Ι ορΐδοορο ΟγΙΕβΓοπίΓη Μ&χίιηο Μ&Γ^υηίο, νβηβίπδ δβπ- 

ρΐ&ιη, ςυει Εβοηίΐυδ οοπιιηβηάεΦ&ίυΓ». Καί «Εβοηίΐυδ βΓ&ί ηηηοπιηι 30». ’Άλλας 

ειδήσεις ό Μυστακίδης, ενθ’ άνωτ., σσ. 149-151 

2. Ε β § γ α. η ά, ΒΗ XV βί XVI 83. II, 1885, σ. ΧΙΛΗ, καί σημ. 2. Πρόκειται 

περί εξ ομιλιών τοΰ Χρυσοστόμου Κατά Ιουδαίων, ών τό χειρόγραφον έφερε μεθ έαυτοϋ 

έκ τής πατρίδος (δηλονότι τής Ελλάδος) ό Λεόντιος καί φιλικώς έπέτρεψεν εις τον Δαβίδ 

Ηοβδοί)θ! ν’ άντιγράψη καί έκδώση τό 1602, οτε καί καλεϊ τον Λεόντιον μακαρίτην. Αλ¬ 

ληλογραφία τοΰ Λεοντίου πρός Δ. Έσχέλιον άπόκειται εις τον κώδικα 750 (6257) τής 

ί.μ. Παντελεήμονος. Πρβλ. Σ π. Λ ά μ π ρ ο ν, Κατάλογος Β , 1900, σ. 426. Ταυτην 

έγνώριζεν ό Εβ£Γ&η(Ι, πρβλ. σημ. 20. 

Διά μέλλουσαν βιογραφίαν τοΰ Λεοντίου άς ληφθοΰν ύπ’ όψιν καί αί παρά ο. 

Ε θ. ΐΉ ί α δ, Εοΐΐβΐειβ ΕπχϋΙοπιιη XV, ΠοΓβηίΐ&β 1744, σσ. 91-93 δύο τοΰ Λεοντίου 

έπιστολαί πρός Γαβριήλ τον Σεβήρον καί τόν Μ. Μαργούνιον. Έτι πρός έν επιστολή Διο¬ 

νυσίου ίερομονάχου (εΤτα μητροπολ. Ήρακλείας) πρός τόν Μ. Μαργούνιον, γραφειση από 

Γαλατά τη 11η Αύγουστου 1591 άναγινώσκονται: 'Έλαβον δε καί τό βιβλίον τοΰ τε Φι¬ 

λόπονου καί Ευστρατίου είζ τά "Υστερα τον Άριστοτελονς Αναλυτικά, ων και προ πολλον 

έτερον εις τά τίντα κέκτημαι’ έχω γάρ τά τον ’ Αριστοτελονς Απαντα... Ενεπεκιδ/^ς, αρ. 

139, σσ. 393 (- 394). Επιστολή «Λεοντίου Εύστρατίου Κυπρίου Δαβίδη τω Έσχελίω», 

ϊποίρΐί: Ονδέν πλέον... κεΐται έν κώδικι Μεγίστης Λαύρας 1721, 18 (Μ 30). Πρβλ. Σ π. 

Λαυριώτου - Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Κατάλογος κωδίκων Μ. 

Λαύρας, σ. 307. 
3. Οίίο Κτβδίβη, Είη ΕιηρίβΙιΙιιη^δδβΙΐΓβΦβη άβδ ΕΓζύίδΟΐιοίδ Ο&ύπβΐ 

νοη ΛοίΐΓΪ09. £«γ Εβοηίϊοδ ΕυδίΓαίΐβδ ΡΜΙοροηβδ &η ΜειΓίΐη Οιΐδίυδ (νίηθ. 8υρρ1. 

Ογ. 142), έν «Κΐνΐδίη <1ΐ 8ίυ<1ΐ Βΐζηηίΐηΐ β Νβοβίίβηίοϊ» 6-7 (Χνΐ-ΧΥΠ), 1969-70, 

σσ. 93-125. 
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Ο έκδούς τδ κείμενον καπε πόντισε τήν μελέτην εις εκατοντάδας παρα¬ 

πομπών, άλλα τον Ματθαίον, περί ού κυρίως πραγματευόμεθα εδώ, ειδεν 

απλώς ώς τινα διδάσκαλον έκ Θεσσαλονίκης (ΕβοηΙϊΟδ ... \ναι*(ΐ6 6οι*ί ίϋΓ 

θίπ ΙαΙΐΓ δοίιϋΙβΓ θΐηθδ Μ&ΙΙιαΐο δ &ιΐδ Τ 1ι β 8 δ & I ο η ΐ Ε β...)1. ’ϊδού 

τά πλέον ενδιαφέροντα αποσπάσματα του ψευδολόγου τούτου κειμένου: 

Ο τήν παρούσαν κομίζων επιστολήν σπουδαιότατος (= λίαν μορφω¬ 

μένος) Λεόντιος ιερομόναχος Ευστράτιος Φιλόπονος ό Κύπριος, δς εν τώ 

τής Κωνσταντινονπό/,εως άνετράφη πατριαρχεία) παρά τώ κυρίω "Ιερεμία, 

παρ* ού και νέαν εχων τήν ηλικίαν από των Αγαρηνών ήλευθέρωται, και διά 

τής εκείνον έπιμελείας παιδευθείς και εις δ τυγχάνει τιμηθείς αξίωμα τής 

ιεροσύνης, λίαν φιλομαθέστατος ών, τοϊς μικροις ονκ ήρκέσθη, αλλά λαβό)ν 

άδειαν και συστάσεις, ΐνα εις τό Πατάβιον πορευθείς καί μελέτην Λατινικής 

γλώττης ποιησάμενος, Φιλοσοφίας άκροάσηται, μέχρι Βενετίας παρεγένετο’ 

κάκεΐσε έτι διατρίβοντι, από 'Ρώμης έγό) έπανακάμψας, ένέτυχον τώ άνδρί. 

Διεξήλθον δέ αντώ περί των νμετέρων σπουδαστηρίου τε... Τούτο μαθών, 

μεθ δσης ώρμησε τής προθυμίας! μέχρι δέ Βιέννης όμον όδενσάντων ημών, 

τανϋν προς υμάς εστράφη... Φθιώτης γάρ άνωθεν ό άνήρ, Ευστράτιος τό γέ- 

νος, μηδενός των έν " Ελλάδι μετριότερων κατενδεέστεροι οι τούτον τνγγά- 

νοντες πρόγονοι. Ον μήν αλλά καί τούτο μαθών ό κύριος "Ιερεμίας 6 Κων¬ 

σταντινουπόλεως πατριάρχης, πολλήν τήν πρός σε έπεκτννεϊ τήν φιλίαν... 

Μηνί "Όκτωβρίω, ίνδικτιώνος γ' (1539 )2. 

Είναι προφανές οτι ό Αχριδών, καίτοι ουνίτης, θέλει να μονοπωλήση 

έναντι του προτεστάντου Κρουσίου τήν προς τά γερμανικά, πανεπιστήμια 

εκτίμησιν, άποκρύπτων οτι ο Αεόντιος εΐχεν ήδη άκροασθή μαθήματα εις τήν 

Ιταλίαν, καί ίσχυριζόμενος οτι αυτός τώ υπέδειξε τήν πρός τήν Γερμανίαν 

οδόν, ώς εάν ό Μαργούνιος ήτο άσχετος πρός τε τόν Οηΐδίυδ καί τον Ηοβ- 

δϋΐΐβΐ! Θέλει δέ νά συγκινήση τόν Γερμανόν καθηγητήν ίσχυριζόμενος ότι ό 

Αεόντιος έξηγοράσθη υπό του Ίερεμίου Β' καί έπροστατεύθη παρ’ αυτού, 

και οτι πάσα πρός τό πρόσωπον τού συνιστωμένου εΰνοια θά ευαρέστηση 

τώ πατριάρχη (6ν οί προτεστάνται ήθελον ευνουν πρός τάς καινοτομίας των). 

Κατ’ εμέ, ούδεμίαν αξίαν έχει διά τά βιογραφικά τού Αεοντίου τό συ¬ 

στατικόν τούτο τού πλάνητος Γαβριήλ Αχριδών, ενώπιον τών βιογραφικών 

στοιχείων άτινα παρέσχεν ό ίδιος 6 Αεόντιος Εύστράτιος διά τής έκ Ζακύνθου 

επιστολής του πρός τόν Μαργούνιον τής 29ης Σεπτεμβρίου 1589. Ούτε ήτο 

δυνατόν ν’ άπατηθή ό Οιΐδίΐΐδ οτι τό Φιλόπονος ήτο φιλόκαλος καί 

1. Αύτόθι, σ. 103: «βίη Μ&ίίΐι&βοδ νοη Τΐιβδδ&ΐοηίΐίθ... ΒπκΙογ βϊηβδ Μθϊγο- 

ροίίίβη νοη Τΐιοδδ&ΐοηΐΐω», άνωνύμως είναι θιά τόν αυτόν Ο 11 ο Κ γ θ 8 ί θ η, Ρη- 

ΙγΪ3.1*0113.1 νοη ΚοηδΙαηΕηορθΙ..., Μαεη 1970, σ. 57. 

2. 8ΒΝ 6-7, 1969-1970, σ. 109, Μετεγράφη τό σόλοικον απόσπασμα. 
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φιλόδοξος αυθαίρετος προσθήκη εις τό επίθετον Σ τ ρ α τ ή ς (Εύστράτιος 

θά ήτο ό πατήρ, τού άγνωστον πώς κατά κόσμον όνομαζομένου Αεοντίου). 

άν καί αυτός δεν έφερε το κακόηχον έπώνυμον τού εγγάμου έξαδέλφου του 
Ιεζεκιήλ Ξυρίχη ! 

Αλλα ταυτα θα λυσουν οι μέλλοντες νά συγγράψουν τήν οριστικήν βιο¬ 

γραφίαν τού άνδρός, σπουδαιοτάτου μαθητου Ματθαίου τού Κρη"ός. Δι’ εμέ 

σημασίαν εχει ότι ούτος ασφαλώς δυνάμενος νά παραμείνη είς τήν Δύσιν ή 

νά διδάξη είς τάς Ίονίους νήσους, ή νά έπανέλθη είς Κωνσταντινούπολή καί 

νά έπιδιώξη νά έκλεγή άρχιερεύς επαρχίας τίνος (ώς ό Σίλβεστρος, ό Διο¬ 

νύσιος κ.ά.) έπροτίμησε νά έπανέλθη είς τήν δυστυχή ύποδουλωθεΐσαν πατρί¬ 

δα του, τήν βαρβαρωθεϊσαν έκ τής κατακτήσεως, καί νά μεταλαμπαδεύση 

εκεϊ όσα είδεν, έμαθε και ηδυνατο. Δέν συνεβιβάσθη δέ ούτε πρός τούς Αατί- 

νους, ούτε πρός τούς Προτεστάντας. Ή πρόωρος άπώλειά του, είς ηλικίαν 

40 περίπου ετών, υπήρξε δυστύχημα διά τά Γράμματα καί τήν Κύπρον. Έκ 

τής αλληλογραφίας του μέ τόν Αλεξάνδρειάς Μελέτιον Πήγαν1 φαίνεται ότι 

εις την Αευκωσίαν είχε καί τό λειτούργημα τού «πνευματικού», τουλάχιστον 

από τού 1598, ότι ήτο πρόμαχος τής Όρθοδοξίας, καί οτι καθωδηγεϊτο άπό 

τόν έν λόγω πατριάρχην είς τήν ευθείαν τής πίστεως. Ε!χε δέ σχέσιν καί πρός 

άλλους ίεράρχας2, έν οίς καί τόν Κύριλλον Λούκαριν3. 

Τίνες άλλοι έμαθήτευσαν παρά τώ Ματθαίω καί διεκρίθησαν δέν γνω¬ 

ρίζω. Τό 1596 Μητροφάνης τις μοναχός Ναυπλιεύς, θέλων νά έπισύρη τήν 

εύνοιαν τού Μελετίου ΓΤηγά, εγραφε πρός αυτόν ότι είχε μαθητεύσει παρά 

τώ Ματθαίω είς Μακεδονίαν καί παρά τώ Μαργουνίω. Ό πατριάρχης άπήντα 

1. Μελετίου του Πήγα γνωρίζονται έκ τού Πατμιακοΰ κώδικος 396 πρός τόν 

Λεόντων οκτώ έπιστολαί, καί μία έκ τού Αλεξανδρινού (καί Χάλκης). Γίρό δέ της ύπό Με¬ 

θοδίου Φουγια εκδοσεως τών έξ Άλεξ. κώδ. 296 επιστολών, περί ών ανωτέρω, σ. 130, σημ. 

2, έξεδόθησαν αί έπιστολαί ύπό Αθανασίου Παπαδοπούλου Κέραμέ ως 

έν «Νέα Σιών» Β', 1905, σσ. 842-847, τέσσαρες, μία ύπό Αγαθάγγελου Νινο- 

λ ά κ η, Ή πρός τούς Κρήτας αλληλογραφία Μ. τού Πηγά, έν Χανίοις 1908 (ή ύπ’ άριθ. 

55 έκ τού κωδικός Χάλκης), καί πάσαι ύπό τού Μ ε θ ο δ ί ο υ (Φουγια),μητροπ. τότε Άξώ- 

μ^ς, υπ αριθ. 6,14, 105, 124, 134, 197, 213 καί 279. 'Η δ’ ύπ’ άριθ. 14 είχε προεκδοΟή 

ύπό Φιλίππου Γεωργίου, Ειδήσεις Ίστορικαί περί τής Εκκλησίας τής Κύπρου. 

Αθηνησιν 1875, σσ. 75-76. 'Η, ώς νομίζω, ανέκδοτος είναι ή ύπ’ άριθ. 211 τού Πατμια- 

κοΰ κώδικος. 

*. Μενει να διακριθοΰν τινες είναι τού 'Ηρακλείας Διονυσίου καί τίνες τού Κυθή¬ 

ρων Διονυσίου (Κατηλιανοΰ). 

3. 'Η αλληλογραφία τού Αουκάρεως είς έλάχιστόν της τμήμα είναι μόνον γνωστή 

ή δημοσιευμένη. Περί Αεοντίου ό Λούκαρις (καί ύστερογράφως ό αυτός Αεόντιος) πρός 

τον Δαβίδ Εσχελιον «Ένετίηθεν Μαιμακτηριώνος δ' ΐσταμένου, παρά Ε β §' Γ 3. η ά, 

ΤΗ ΧλΊΙ 8. I, 1894, σσ. 20-21, όπου ο λαϊκός τότε Κωνσταντίνος λέγει διά.τόν σοφόν 

Λεόντων ότι σπουδάζει ΐνα Χριστιανούς διά λόγων ιερών τώ Κυρίω προσκτήσηται, επο¬ 

μένους θεολογεί καί δέν άσχολεΐται μέ τήν θύραθεν παιδείαν. 
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ψυχρώς πως: ’Αλλ* εί τη προς ημάς αγάπη δεινώς οϋτω και τηλικοϋτον χρό¬ 

νον εκκέκαυσαι συμπαοομαρτηκυία σοι, καθώς γραφείς, καί κατα Θετταλιαν 

παρά Ματθαίο) τω Λογιωτάτω καί κατ’ Ιταλίαν παρα Μαργοννίω... αρκονν- 

τα (μένε) σύνδεσμον εχων εν Χριστώ καί κατα Χρίστον σνγγενειαν, ην ημϊν 

το της άναγεννήσεως ιερόν μυστήριον (— βάπτισμα) απεκνησεν1. Πάντως 

ό Μητροφάνης ούτος έθεώρει τίτλον τιμής οτι είχε μαθητεύσει παρα τω 

Ματθαίω, όσον καί παρά τω Μαξίμω Μαργουνιω. 

Χαρακτηριστικά δέ τής φήμης του Ματθαίου είναι όσα μονάχος τις, 

πολλά έτη μετά τον θάνατον εκείνου, έγραφε περί αυτοΰ: ως ό παλαι Ματ¬ 

θαίος ό μακαρίτης δ (εκ) Κρήτης, δστις κατώκησε πολλούς χρόνους εν Θεσ¬ 

σαλονίκη καί εβγάλε μαθητάς, τούς οποίους έφθασαμεν και ημείς, αλλα νυν 

ονκ εϊσιν' άπήλθον γάρ. Καί ϊσταται τό μνημοσυνον αντοϋ εως σήμερον2. 

Ούτε του γράψαντος ταΰτα μονάχου Παρθενίου, ούτε τοϋ προς ον γράφει 

Παϊσίου έξηκριβώθη ή χρονολογία, καλώς δ’ εΐκασεν ό Μ. Γεδεων, ότι ο 

Ματθαίος έδίδαξεν έν Θεσσαλονίκη προ του τέλους τής Ιζ εκατονταετηριδος, 

αλλά κακώς τον συνεσχέτισε προς τον Θεσσαλονίκης Μητροφανην Β περί 

τό 1535, ενώ ούτος πράγματι είναι αδελφός του μεταγενέστερου μητροπολίτου 

Θεσσαλονίκης Μητροφάνους του άπό Βέροιας. 

Γ\ Η ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΤΟΤ ΟΣΙΟΜΑΡΤΤΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΤ ( 1-1568) ΚΑΙ Ο 

ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ 

Ό νεομάρτυς μοναχός Δαμιανός ό έκ Μυριχόβου καταγόμενος, συγ¬ 

γενής δέ φερόμενος Δαμασκηνού του Στουδίτου, εμονασε κατ αρχας εν Α~ 

γίω ’Όρει, εΐτα δέ εις την μονήν του Προδρόμου εις Όλυμπον, τέλος δε ι- 

δρυσεν ’ίδιον μονύδριον.Περιερχόμενος τήν χώραν (κακώς δε δεκτόςγενομενος 

εις "Αγραφα) ήγειρε τήν μήνιν τών Τούρκων δι’ όσα εκηρυττε και ιδίως δια· 

τήν παρότρυνσιν τών Χριστιανών νά μη συναλλασσωνται κατα τας Κυρια- 

κάς. Συλληφθείς και βασανισθείς, άρνηθεις δε να εξισλαμισθή, εμαρτυρησεν 

έν Ααρίσση τήν 14ην Φεβρουάριου 1568, πρώτον μεν άπαγχονισθείς, είτα 

δέ καείς επί πυράς. 'Η τέφρα του σκηνώματος του νεομαρτυρος διεσκορπισθη 

εις τον Πηνειόν, ούτος δ’ έτιμήθη ώς άγιος. Ταΰτα γνωρίζομεν άπό συνα¬ 

ξάρια αύτοΰ3 καί άπό δύο Ακολουθίας του, ών ή πρώτη έπανειλημμένως 

1. Μ. Πηγά επιστολή Ρζ' (Μεθοδίου Άξώμης, Έπιστολαί..., 1976, σ. 

118): «Μητροφάνει μοναχω τω Ναυπλίφ (= Ναυπλιεΐ)». Ο Β θ £ θ 1, Βγζδπίίηο- 

Γ1185Ϊ03., σ. ΟΧΧνίΠ, άρ. έπιστολής 104, άνέγνωσε «τω Ναυτιλίω» ! 
2. Μανουήλ Ί. Γεδεών, Θεσσαλονικέων παλαιαί κοινοτικά! διατάξεις, 

περ. «Μακεδονικά» 2, 1942-1952, σσ. 1-24, έν σσ. 18-19. 

3. Καί είς τάς Ακολουθίας. Πρβλ. καί Ρ. Η 3 11ί ί π, ΒΗΟ3, III, ΒγιιχθΙΙθ5 

1957, σ, 20, άρ. 2099 ρ: Ββππαηυδ ιηοη. ίηΤ*>6δδ3ϋ& πι. δδβο. XVI, ΡθΗγ. 14.-'Ομοίως: 

Νέον Μαρτυρολόγιον... παρά του οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου3, Α- 

θήναι 1961, σσ. 60-61: Κατά τό ,αφξη' έτος 1568 έμαρτύρησεν ό όσιομάρτυς Δαμιανός. 
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έξεδόθη1, ή δέ δεύτερα έκειτο ανέκδοτος είς κώδικα τής Βιβλιοθήκης τής Τυ- 

βίγγης Μΐι, γνωστόν άπό του 1902, ότε ό Γουλιέλμος 3ηπΗΐ περιέγραψε τά 

χειρόγραφα τής εκεί βιβλιοθήκης. Έκ τής έν λόγω περιγραφής ώρμήθη ό 

άείμν. μελετητής του Μαρτίνου Κρουσίου Βασίλειος ’Α. Μυστακίδης νά περι- 

γράψη τον κώδικα καί έπισημάνη το περιεχόμενον αύτοΰ τό 1923 διά του 

περ. «Νέος Ποιμήν» Κωνσταντινουπόλεως, είς μελέτην έκδοθεΐσαν καί αύ- 

τοτελώς. Επιγράφεται δέ ό ΜΗ «Όσιομάρτυρες, Μάρτυρες Ο-Γ&βοΐ ί. 0&- 

Πΐί&ηυδ ό νέος)) καί υπάρχει είς δύο ταυτοσήμους μορφάς, ών ή δευτέρα είναι 

πιστόν άντίγραφον τής πρώτης. Τό χειρόγραφον ελαβεν είς Τυβίγγην ό εκεί 

πλέον διαμένων Στέφανος Γερλάχιος, άντίγραφον δ’ αύτοΰ παρεσκευάσθη 

υπό μαθητου τοΰ Κρουσίου, κατ’ Απρίλιον 15813. 

Έκ τής δημοσιεύσεως τοΰ Μυστακίδου ώρμήθη ό λόγιος μητροπολίτης 

Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτης, ό όποιος ειχεν εύρει καί τρίτον άντίγραφον τής αύ- 

τής Ακολουθίας είς τήν διαλελυμένην μονήν * Αγίας Τριάδος Σιάμου, τό ό¬ 

ποιον είχε δοιρήσει είς τό Θεολογικόν Σπουδαστήριον Αθηνών. Παραβάλλων 

τοΰτο προς τό πρωτόγραφον καί τό άντίγραφον τοΰ κώδ. ΜΗ τής Τυβίγγης, 

τών όποιων έλαβε τάς φωτογραφίας, διεπραγματεύθη περί τοΰ θέματος καί 

έξέδωκε τήν νέαν ταύτην Ακολουθίαν (δευτέραν), εχουσαν είς τον κανόνα 

μέν άκροστιχίδα «άσμασι τιμώ) Δαμιανόν άξίως», είς δέ τά θεοτοκία (όπου 

κατ’ έθος παλαιόν έδηλοΰτο ό ποιητής τοΰ κανόνος) «Ματθαίος»3. Ό εκ¬ 

δότης δεν ήδυνήθη νά προσδιορίση ποιος ήτο ό Ματθαίος ούτος τοΰ κανόνος4. 

Ούδέ σήμερον δυνάμεθα νά ειμεθα βέβαιοι ότι καί τής άλλης Ακολουθίας τά 

τμήματα έγραψεν ό αύτός ύμνογράφος ό τοΰ κανόνος, άλλά τοΰτο είναι πιθα- 

νωτατον. 

Οίοσδήποτε όμως καί άν ύπήρξεν ό ύμνήσας τον όλοκαυτωθέντα όσιο¬ 

ί. Πρβλ. Β. Ρ θ ί ί 1, ΒΑΠ, Βΐ’ΐΐΧβΠθδ, 1926, σσ. 55-56 καταγράφοντα Ακο¬ 

λουθίαν 1805, έτέραν έν Πάτραις 1892. ' Ομοίως Σωφρονίου Εύστρατιά- 

δ ο υ, *Αγιολόγιον, Άθήναι (1961). σ. 106. Ό Σωφρ. Εύστρατιάδης κακώς θεωρεί ώς 

τρίτην έκδοσιν την υπό Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτου έν ΕΕΒΣ 7, 1930, σσ. 53- 

63, καί σημειοΰται τετάρτην έν Άθήναις 1934. Άλλ’ αί ΆκολουΟίαι είς τήν πραγματικό¬ 

τητα είναι δύο, ών τήν πρόίτην συνέταξεν ό ιερομόναχος Διονύσιος Παπαδόπουλος, καί 

ώς διεπίστωσεν ό Ιεζεκιήλ, αύτη είναι δλως άσχετος προς τήν έν ΕΕΒΣ 7, 1930, δημο- 

σιευθεΐσαν. 

2. Πρβλ. Β. Α. Μυστακίδου, Θετταλικά Σημ-εΐώματα έκ χειρογράφων, έν 

Κωνσταντινουπόλει 1923, σσ. 21-23 (= περ. «Νέος Ποιμήν» 5, 1923, σσ. 35-50 καί 

65-82, έν σσ. 72-74). 

3. Ματαϊος άνέγνωσεν ό Ιεζεκιήλ: Ματθαίος δέ όρθώς ό Σωφρ. Εύστρατιάδης. 

4. Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Ιεζεκιήλ, Ακο¬ 

λουθία τοΰ όσιομάρτυρος Δαμιανού τοΰ νέου, ΕΕΒΣ 7, 1930, σσ. 53-63. Δημοσιεύεται 

καί ή είκών τοΰ νεομαρτυρος. 
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μάρτυρα τής Λαρίσσης, αξιοθαύμαστου είναι το θάρρος του μεθ5 οδ βαρύ¬ 

τατα χαρακτηρίζει τούς βαρβάρους θύτας ταυ Δαμιανού. 

'Ως είκός, άμφότερα τά δημοσιεύματα (τό τε δηλονότι του Μυστακίδου 

καί το του Ιεζεκιήλ έγνώοιζεν ό Σωφρόνιος Εύστρατιάδης, ό όποιος εις τό 

'Αγιολόγιόν του, τό μετά θάνατον έκδοθέν, ύπέθηκε συγγραφέα τής Ακολου¬ 

θίας τον Ματθαίον τής ΓΤωγωνια.νής, μητροπολίτην Μυρέων1, γνωστόν υμ- 

δικογράφον καί ύμνογράφον, άλλα τούτο άπέρριψεν εύλόγως ό Λέανδρος 

Βρανούσης2. 

Κατ’ εμέ, δοθέντος ότι τό μαρτύριον τοϋ Δαμιανού έλαβε χώραν μικρόν 

χρονικόν διάστημ.α προ τής εκλογής του Τερεμίου Τρανού ώς μητροπολίτου 

Λαρίσσης, καί ότι ό Ματθαίος υπήρξε διδάσκαλος του μετά ταΰτα οικουμε¬ 

νικού πατριάρχου3 4 5, υποθέτω ότι Ιερεμίας ό Β' έζήτησεν από τύν «ρήτορα» 

τής Μ. Εκκλησίας την συγγραφήν τής περί ής όμιλοΰμεν Ακολουθίας. "Οτι 

δ’ ό Ματθαίος τής άκροστιχίδος των θεοτοκίων είναι ό ήμέτερος Κρής, συνά¬ 

γω άσφαλώς έκ τού κώδικος τής Μεγίστης Λαύρας Κ 159 4 «μαθήματα 

καλοφωνικά», οπού μάθημα «τή (ι)δ' Φεβρουάριον λεγόμενον εϊς τον όσιο- 

μάρτνρα Δαμιανόν τον εν Λαρίσση μαρτυρήσαντα (1568 |) ποιηθέν τά 

μ έ ν γράμματα (— τό κείμενον !) (υπό) κυρίου Ματθαίον ρήτορος, τό 

μέλος δέ 5Ιωάσαφ τλιήμονος, Κονκονζέλη την επωνυμίαν», δηλονότι τού 

άρίστου μουσικού Ίοοάσαφ5. 

1. Σ. Εύστρατιάδης, Αγιολόγιου, σ. 60. Ώς γνωστόν τό μέγα τοΰτο 

πόνημ,α του ακαμάτου μελετητοΰ τής 'Τμνογραφίας καί 'Αγιολογίας μας έδημοσιεύθη 

ά.νευ τής ελάχιστης βελτιώσεως ύπό τοϋ έπιμεληθέντος την εκδοσιν, παρά τήν πρόδηλον 

άνάγκην βελτιώσειυν καί συγχρονισμού αύτοΰ. 

2. Λ. Βρανούση, Εγκωμιαστική Ακολουθία γιά τούς τρεις ιεράρχες, Με¬ 

λέτιο Πηγά, Γαβριήλ Σεβήρο καί Μάξιμο Μαργούνιο, ανέκδοτο έργο τοϋ Ματθαίου Μυ¬ 

ρέων, ((Πεπραγμένα τοϋ Β' Διεθνούς Κρητολογικοΰ Συνεδρίου» τόμος Γ', έν Άθήναις 

1968, σσ. 368-384, εις τήν σ. 382, σημ. 4. 

3. Υπογράφει ό Λαρίσσης Ιερεμίας κατ’ Ιούλιον 1570. Πρβλ. ΜΜ, ΑΓ) V, 1887, 

σ. 177. Πατριάρχης έξελέγη 5 Μαίου 1572. 

4. Σπ. Λαυριόίτου καί Σωφρ. Εύστρατιάδου, Κατάλογος κω¬ 

δίκων Μ. Λαύρας, Ρ&ήδ 1925, σ. 251. Ιϊρβλ. καί Σωφρόνιον Εύστρατιά- 

δ η ν, ΕΕΒΣ 14,1938, σ. 25, σημ. 2, οπού γίνεται λόγος περί Ίωάννου Κουκουζέλη τοϋ 

μαΐστορος. Σημειωτέου ότι «κουκουζέλης» έξέπεσε νά σημαίνη ψάλτης! 

5. 'Ο Ίωάσαφ υπήρξε μουσικός μοναχός Βατοπεδινός, τοποθετούμενος μετά τό 

1600, συναντώμενος δέ ώς γράψας ήχήματα - κρατήματα - χερουβικά - στιχηρά καί καλο¬ 

φωνικά κά. Εις διαφόρους δ’ άπαντώνται τά έργα του κώδδ. των άγιορειτικών μονών καί δή 

Βατοπεδίου καί Μεγίστης Λαύρας. Πρβλ. Μανόλης Κ. Χατζηγιακουμής, 

Μουσικά χειρόγραφα Τουρκοκρατίας (1453-1832), τόμος πρώτος, Αθήνα 1975. Όμοίως 

τούς καταλόγους χειρογράφων Μεγ. Λαύρας (όπου καταγράφονται ύπό τοϋ Εύστρατιάδου 

οί Μελογράφοι), καί Βατοπεδίου ύπό Σ. Εύστρατιάδου καί Ά ρ κ α δ ί- 
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Έπί πλέον γνωρίζομεν οτι ό Στέφανος ΟθγΙ&οΙι ειχεν άποστείλει έκ 

Κωνσταντινουπόλεως πολλά χειρόγραφα Ελλήνων συγχρόνων του λογίων 

προς τόν έν Τυβίγγη Μαρτίνον Κρούσιον, έν οϊς ήτο καί ό «ΤΤερί εικόνων 

λόγος» τού ρήτορος Ματθαίου, τού αδελφού τού μητροπολίτου Βέροιας Μη- 

τροφάνους. Εικάζω δ’ ότι ό λόγος εκείνος ήτο κήρυγμα κατά τήν Κυριακήν 

τής Όρθοδοξίας. Θά ήτο δέ περίεργον νά έξευρίσκετο καί έδημοσιεύετο. 

διά νά ίδωμεν πώς ό Ματθαίος διεπραγματεύθη τό θέμα προ τού Μελετίου 

Πηγά, κηρύξαντος έπανειλημμένως περί εικόνων εις Γαλατάν μεταξύ 1586- 

1589. 

'Ως πρός τήν τόλμην μεθ’ ής έγράφη ή Ακολουθία του όσιομάρτυρος 

Δαμιανού, παραδείγματα εκφράσεων έξ αύτής φέρω σποράδην τά ακόλουθα: 

Ο Δαμιανός τής ' Ελλάδος (= Θεσσαλίας) άνέτειλεν ώσπερ ήλιος 

άδυτος καί τους πιστούς έφώτισε κατά των τυράννων άνδρικώς παραταξά- 

μενος. Τήν πίστιν έκήρυξε μέσον των άμνήτων, καθεΐλε τό κράτος τοϋ άλά- 

στορος, ήψάνισε τάς πενσεις των απίστων, τάς των ασεβών Αγαρηνών επάρ¬ 

σεις κατεπάλαισε καί κ,ατέβαλε. Άνδρικώς, τή δυνάμει τον Χρίστου, τάς 

συμπλοκάς των ασεβών διέλυσε, καί τό τής πλάνης άθεον αυτών ώς αράχνης 

Διό χαρακτηρίζεται πρόμαχος τής πίστεως, μάρτνς γενναίος αήττητος, 

στρατιώτης Χρίστου, στερρός, ένδοξος, άθλητής, άθλοφόρος, μεγάλο μάρτνς 

κλπ. Οί βασανίσαντες αύτόν Τούρκοι είναι: άθεοι Αγαρηνοί, άνομοι, ασε¬ 

βείς, βάρβαροι και τύραννοι. 

Παρακαλεΐται 3’ ό μάρτυς: Τάς των βαρβάρων μηχανάς τελείιος αφά¬ 

νισαν. 'Όπου δ’ εις τήν Ακολουθίαν γίνεται λόγος περί διαβολικών μηχανευ- 

μάτων, ό ακούω ν πιστός στρέφει τόν νούν πρός τόν δυνάστην του, οργανον 

τού μίσοκάλου. 

ου Βατοπεδινοΰ, Ρ&ΓΪδ 3 924, κατά τόπους. Άλλοι δ’ άλλως χρονίζουν τούς κώ¬ 

δικας όπου αΐ συνθέσεις τοϋ Ίωάσαφ τούτου, πάντως ζήσαντος καί μετά τό 1568. Ήτο 

μήπως ό Ίωάσαφ ό μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ό Άργυρόπουλος; 



Νικολάου Β. Τωμαδάκη 138 

Δ'. ΑΙ ΠΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 

α' 

Ανωνύμου Επιστολή 51 (ΕΦΣΚ 17, 1882-1883, σσ. 81-82) 

ΜαζΌαίφ τφ αοφωζάτφ καί λογιωζάτφ έν Κυρίφ εν πράττειν 

Σιγάν μετά λόγου ή ενκαίρως λέγειν πότερον κρεϊττον καί παρά σοι κρι- 

νέσθω. 9Εγώ <55 εύ οίδα, οτι σιγήσαντι ενκαίρως μετά λόγον νυν εύκαιρον. 

’Έστι δέ τό τον λόγον άσπάσασθαί σου την ιεράν ψυχήν, έπενξάμενον μεν σοι 

παρά τον Σωτήρος τάγαθά, παραινούν τα δέ σου την σπονδήν (εί καί 

5 σπονδή δεϊται παραινέσεως) επί τους τής φιλοσοφίας καμάτους, ούκ αγνο¬ 

ούσαν μονωτάτην είναι τήν τον μικρόν σπινθήρα τής 'Ελληνικής παιδείας 

αναζωπνρονσαν παρ5 "Ελλησι. 

Τούτο δέ σοι προσλ,αλήσας ενκαίρως, οίμαι, τον λόγον συν λόγω κατα- 

παύσω. 

Έρρώσθω σου ή φίλη κεφαλή. 

£' 

(Επιστολή χγ') 

Τφ όσιωτάζφ τον Αλεξανδρινού πατριάρχου (Σιλβέστρον) 

έπιτρόπφ κνρίω ΜατΌαίω εις Κωνσταντινουπόλει (βίο) 

(Μ. Ο γ υ 8 ί π 8, ΤιΐΓθθ£Γαβοί&, σσ. 468-472) 

Συχνά εγκώμια άλλων τε οσίων καί επισήμων άνδρών Ελλήνων και δή 

ονχ ήκιστα τής σής όσιότητος, έγνωρίσϋην, έξ ών μοι ο αγαπητός μου Γερλα- 

χιος έπέστειλεν ονχ άπαξ. Διό κατά τήν φιλελληνίο.ν μου καί προς αγαθούς 

5 φιλοχρίστονς τε *Ελληνας τιμήν, ούκέτι κατέχειν έμαντόν ήδννήθην τον μή 

προσφωνήσαί σου τή όσιότητι μεθ" ής όφείλο) αίδονς. 

Συ ουν, τίμιε κύριε, επειδή κατά τον Απόστολον, ή αγάπη χρηστεύεται, 

χρηστόν έμή τή έγχειρήσει και σαντόν παρ έξεις, ονδεμίαν άλλην ταντης 

10 αιτίαν λογιζόμένος ή τήν περί υμάς (ών τήν γλώσσαν καί παιδείαν εγώ 

ό ανάξιος έν τή Τνβιγγιακή Ακαδημία, κατά τό άνωθεν δοθέν τάλ,αντον 

φυτεύω) αγάπην καί σπονδήν νφ’ ής καί άρχήθεν τής προς τον παναγιώ- 

τατον υμών Ιεράρχην έπιστάλσεως κατετόλμησα καί μάλίον ότι ετι καί ννν 

τά του μόνου Σωτήρος ημών Χρίστον έν * Ανατολή Οεραπεύεσθαι ήκονκειν. 

15 "Οθεν καί άλλοι των παρ ήμϊν ιεροδιδασκάλων αφορμήν λαβόντες καί αυ¬ 

τοί διά γραμμάτων νμϊν γνωρίζεσθαι ήθέλησαν. Καί σύγε ουν, όσιώτατε 

κύριε, προς τά ήμέτερα εννοϊκώς έχειν άξίωσον. 
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Επειδή δέ έν τή αγία Πεντηκοστή ταντά σοι έπιστέλλ.ω, τάχα ούκ ά- 

20 παρέσει σοι εάν καί τήν σημερινήν κυρίου Θεοδώρητου τον Σνεπφίον έν τώ 

ναώ προς τον λ,αόν γερμανιστί καί πλ.ατέως γενομένην ομιλίαν έγιό ελληνι¬ 

στί, αντοις τοις όήμασιν, εις επιτομήν αυτής (ώς πολλά ήδη έτη. εϊωθα) έν 

τω ναώ έταχυγράφησα, έντανθοϊ ύποβάλ.ωμαι, εϊ καί λίαν βραχέως, ϊνα 

κάκ τον ό λαγόν τονδε τά ήμέτερα συνίδητέ πως. ’Έχει ό5 αυτολεξεί όντως... 

σ. 471 Ταντά σοι απλώς τά σπέρματα τής ομιλίας εκείνης, οπωσδήποτε ύπ έμον 

σημειωθέντα, ά παρακαλώ αγαθή ψυχή δέχοιτο ή όσιότης σου, πεμφθέντα 

μόνον επί τούτω, ϊνα βραχύ τι γεύμα τής παρ’ ήμϊν διδαχής καί πώς διδά¬ 

σκεται ό λαός ημών έχης. Καί γίνονται προ τα>ν όμιλαών καί μετ’ αντάς ψαλ- 

30 μωδίαι, διά τής ημών δημώδους γλώασης, καί προς θεόν προσενχαί. Μετά 

δέ τήν γεγραμμένην ομιλίαν καί τον Κυριάκον δείπνου κοινωνία έγένετο, ό)ς 

καί έν άλλως ώρισμέναις τον έτους Κνριακαϊς εΐθισται, έξετάσεως των κοι- 

νωνησόντων έν τοϊς περί τήν πίστιν υπό των ιεροδιακόνων προηγησαμένης. 

Καί ταϋτα μέν έπί τοσοντον. 

σ. 472 Έρρώσθω δέ ή σου όσιότης χριστιανοπρεπώς, καθώς έλπίζω, πρός με 

διακειμένη. 

35 ’ Από Τνβίγγης, τή τής 'Αγίας Πεντηκοστής ημέρα, έτει τής ένσάρκου 

παν σωτηρίου οικονομίας τώ αφοη (=1578). 

Μαρτίνος Κρονσιος Γερμανός 

έν Τυβίγγη, έκατέρας γλώσσης καί παιδείας διδάσκαλος. 

Υ 
Μάξιμος ιερομόναχος ο Πελοποννήσιος 

ΜατΌ'αίφ Περομονάχω 

(Θεοφίλου Κ ο ρ υ δ α λ λ έ ω ς, Τύποι Επιστολών, Ένετίτ}σιν 1786, 

σσ. 150-151). 

Έλνπίς ήμϊν ού πάνν σ μικρά μετά τήν έν Κύριο) άποβίωσιν τον μακα¬ 

ρίτου πατρός ημών Μελ,ετίου (Πήγα), θυμηδίας τε καί τέρψεως ύπολέλχιπτο 

5 τό πόρρωθεν γονν πυνθάνεσθαι τον μακαρίτην Μάξιμον τον Μαργοννιον ζην, 

ώς δέ καί ή τούτου μετάστασις παρά πόδας ήμϊν ήκουσται, ποικίλ.ως πως 

διεθέμεθα’ πάτερα τή λώπη ημάς αυτούς οίονεί υποβρυχίους γενέσθαι έάσαι, 

ή Θεώ μόνο) τάς έλπιίδας άναπτέον, ώ ονχ ήττον ημών ή ήμϊν βουλητόν μέλει, 

καί ω του Ήλιου όδυρομένου ώς δήθεν μονωτάτου καταλειφθέντος καί τήν 

10 ψυχήν αυτόν άπαιτουμένου, εϊρηται καταλαπεϊν έαντω έπτακοσίους άνδρας 
μή κάμψαντας γόνυ τω Βάαλ, τούς καί τώ προφήτη αγνοουμένους. 

Τούτους δή τούς λογισμούς ήμϊν αντοϊς άνελίττουσι, ποτέρω τούτων 

πειστέον; Κρεϊττον έδοξε δεϊν τώ δευτέρω πεισθέντας ησυχίαν άγειν, άτε 

ι 
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Θεά) μάλλον άρέσκοντι καί ενσεβείας έχομένω' εκείνος γάρ ποιονντας, Θεά) 

15 μαγομένους άντικρνς ονδέν διοίσειν οίηθείη τις άν, φ ενσεβείας δλως μέλεΐ' 

ποονοεΐται γάρ των καθ' ημάς τό θειον, ώς ονκ οϊδαμεν ημείς. Εί γάρ των 

προφητών οΐ πλεϊστοι (ών καί "Ηλίας) οιω τρόπο των τήδε κήδεται ήγνό- 

ονν, σχολή γ ημείς. 

3Αλλά τούτων πέρι μηκύνει» την επιστολήν, πολλά, τά την ορμήν άνα- 

20 κόπτοντα, καί αλλοις ταμιεύειν άπάγοντα. Σου δέ την εύλάβειαν παρακαλοϋ- 

μεν τον Κύριον διαφνλάττειν νγιάι τώ γένει ημών, δυστυχώς έχοντι, τέως 

χρησιμενονσαν. 

Τον διάκομιστήν τουτωνί των γραμμάτων αύτόσε παραγεγονότα δι 

εύφημου γλώττης άγειν σου την σύνεσιν πανταχον παρασκεύασον, τώ φι- 

25 λοφρόνως αϋθις αυτά) προσίεσθαι. ώ καί έπανακάμπτοντι, εϊ τι τών βιβλίων ε¬ 

ν άγχος τετύπωται ελληνιστί δώσεις πάντως, λαβών προς αυτόν όσα κα- 

ταθήσειας υπέρ ημών. ’Έρρωσο, ,αχβ' (=1602). Γαμηλιάονος ζ'. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

ΜΕΰΙΕνΑίι ΚΕδδΙΑΝ ΑΝ Ο ΗϋΝΟΑΗΙΑΚ ΕΕΕΑΤΙΟΝδ ΙΝ 
1Ε\¥ΕΕΚΥ ΑΝΌ ΚΙΝΕ ΜΕΤΑΕ ΙΝΟϋδΤΚΥ (11-14 οο). 

Γΐ’βαίίη^ ηιβάίβναΐ ΙΙηη^αΓίαη-Κυδδίαη Γβίαίίοηδ ίη ίϊιβ ίίβΐό οί ]β- 

λνθ]ιΤ αη(* οιβί&ΐ ίηάιΐδίΓγ ίϊιβ ίϊρβΐ ίΚίη§ τνβ Κανβ ίο ίιιπι οιιί αίίβη- 

Ίϊοη ίο ΐδ ίΐιβ α^υαηα&ηίΐβ. I Ιιβδβ ίγρϊοαϊΐγ ιηβάίβναΐ ρίβββδ οί αΓί ΛνβΓβ ίη 
ιΐδβ Γογ Εββρίη§ αη6 οίητγίη^ \ναίβΓ ίη ίΐιβιη. ΤΊιβγ πή^Ιτί Βανβ δβΓνβά τβ- 

Η^ίοιίδ ογ δοοαΙαΓ ριίΓροδβδ. ΟυΓ ΕηοΛνΙβά^β ΙιβΓβ ΐδ νβτγ Ιΐπιίίοά. Αςυα- 

πιαηίΐβ νβδδβίδ, υδααΐΐν ίιηίίαίίη§; αηίπιαίδ, \νβΐ’β Γίι*δί ιΐδβίί ίη ίΐιβ Ιδίαιη 
λνοΓΜ. 1η ΕυΓορβ, βχο,βρί δίοίΐγ βηό δραϊη, ίΕβγ 1>β§αη ίο δρΓβαά ΓοΙΙο- 

\νίη§ ίϊιβ ΟιΐδαΟβδ. Τίιίδ \ναδ ΐΐιβ ηιοηιβηί νΗιβη ΟΕπδίίαη Εηΐ'ορβ ιηβί 

ίΐιβ ιηγδίβΓίοιίδ Εαδί. Το η οβΓίαίη οχίβηί Ηυη^α,Γγ οαη Ββ Γβ§'απ1θ<1 αδ αη 
βχββρίίοη, ίοο: ί1ιοιΐ£ΐι ίί \ναδ ιιηάβΓ 9. \¥βδί-ΕυΓορβαη βυΙίιίΓαΙ ίη- 

Πυβηββ, ηιαηγ Μοδίοιηδ Ιίνβ<1 ίη Ηηη^αΓγ δίϊΐΐ ίη ίϊιβ 12ί1ι ββηΐιΐΓγ, \υ!ιο 
Εοά Εηδίηοδδ \\4ίΕ Μοδίβηΐδ ίη ίϊιβ Εαδί. ΟαδαάβΓδ Γβΐυηιίη^ ίο Ειη’ορο 
ίοοΕ Λνΐίΐι ίΐιβιη δοηχβ ρίβββδ οί αβί αδ ν^βΐΐ. Οπβηίαΐ νβδδβίδ οί ναπουδ ίγ- 

ροδ βαιηβ ίηίο ίϊιβ ΓαδΕίοη. ΝαίυΓβΙΙγ Λνβδίβηι ]β\νβ1ΙβΓδ αΐδο ίπβά ίο ιηαΕβ 
νβδδβίδ, ίη ίϊιβ ΐηιΐίαίΐοη όί αηίηιαΐδ: Ιϊοηδ, Ιιοβδβδ, ΒΐΓίΙδ. νβδδβίδ \νβι*β 
βδρββίαΐΐγ ηαηαβΓοηδ ίη ρΐαοβδ οη ίίιβ ηνβΓδ ΗΕβίηβ αηά Μαηδ, ίΕΓου^Ιι- 

ουί οβηίιΐΓίβδ Εβ§ϊηηίη§ Γγοοι ίϊιβ ΙΙίΕ οοηίιηγ. 

ΤΕϊδ Γβ^ίοη ίδ οηΐίβά Όϊηη&ηίβ, \\4ιβηοβδ 9.11 &(ΐιιαιηαηίΙβ8 ΐ^Εβ ίΐιβίι· 

ηαηιβδ: ϋίη&ηάβΓίβ ίη ίϊιβ οΙΕ ΙΐίβΓηίιΐΓβ. ΒβδίΤβδ ίΐιίδ ΐβΓΓίίοργ νβδδβίδ 

\νβΓβ πιηίΐο αΐ δβνβΓαΙ οίΙιβΓ ρΐαοβδ, αιηοη^' οίΙιβΓδ ίη ΙΙυη^ηΓγ, ίοο. Νηίη- 

Γαΐγ, ίη η βοηδίάβπιΕΙγ δηι&ΙΙβι* ςυαηίΐίγ. Ιη ίϊιβ νίβλν οί Ο. ΕβΙΕβ, Ε. 

ΜβγβΓ1 αηά V. Ρ. 0&ι*Εβνίο2 Βοιυίΐηιοηίΐβδ \νβΓβ ηοί ρΓβρηΓβΟ ηί αΐΐ ίη 

Ηηη^αΓγ. Τ. ΟβΓβνΐοΕ3, Ε. Α. ΕαρΕονδΕ^α4, Ζδ. Εονο§'5 ηη(1 δβνβΓαΙ 

1· Βαίΐνο - Ε. Μβγβτ, ΒΓοηζ§;βΓαίβ άβδ ΜϊίίβΙ-αΙίβΓδ, ΒβΓίΐη 1935, 

2. V. Ε. Τ) &. γ & β ν ϊ β, ΡΓοίζνβΊβηί,ϊβ. ζαρ&άηο^ο Εικ3οζβ5ίνβηηο§·ο Γβηιβδίίΐ 

ν νοδίοοηο) ΕνΓορβ, Χ-ΧΙΥ.Υν. (Ρι-οάυβίδ οί λΥβδΙθηι Ιηάυδίπ&Ι ΛγΙ ίη Εαδί- 
Ευτορβ), Μοδβον' 1960, ρ. 54. 

3. Τ. ΟβΓθνίβΙϊ, Μ&^γαΓΟΓδζέ^ ιηϋνβδζβΐϊ βιηΐβΐίβΐ. (ΑΗ ηιοηιιιηβηίδ ΐη 
Ηιιη^ϋΓγ), Βυάαρβδί 1938. 

4. Ε. Α. Ε α ρ 1ί ο ν $ 9. ί β, Υοάοΐβρ . (Τΐιβ Επιηβοΐ 3(|υδηΐ9ηϊ1β 9η<ί ίί,8 

Β3βΕζΊΌΐιη<1). ΙδΙϋΓϊϊα ί αΓβΙιοοΙο§Όα Κπηια, Μοδβο\ν 1958, 

5. Ζ δ. Ε ο ν α £. ΝβζζϋΙί πιβ^ β§γϋίί α Νβηιζβίϊ Μιιζβΐίΐη 1ον3δ ηο^ιιαιηαηίΐβϊΐ. 
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ο1·1ιοΓ8 8ΐί£§08ί ίη ίΐιβΐρ \νορΕδ ίΕηί πιογθ ορ Ιβδδ ίιηροιΤηηί ηιηΕοΡδ οί 
ίΐιβδθ νβδδβίδ \υογΕο(1 ίη ΐΐιβ ΐβΓΓΪΐοΓγ οί οηγ οουηίργ, ίοο. Ο. ΕηΙΕβ 811(1 

Ε. λίβγορ. 1η ίΙΐθίΓ βίίορίδ Ιο ρρονο ίΕβ λΥβδΐ-Επρορβη οπ^ίη οί ίΕβ Βηάη- 

ρβδί ας;ιΐ9.τη3.ηΐ1β οαηηοί Βρίη§ υρ &ηγ ΕβίίβΡ 8Γ£ΐπηβηΐδ ίΕβη ίΕβ ίΐηοίν 

βΙβΕορηίβά Εβίηΐΐδ1. 
ΤΕο βη&ΐβδί γ'8γ ίο ρΓονβ ίΕβίρ Ηιιιι§απηη ορί^ίη ΐδ ίΕρου§Ε 8φΐ8- 

ιηαηϋοδ Εηίίαίίη^ η ΕοΡδβηιβη ίη δοοΙΕΙβ. 5ίχ οί ίίιβ 12ί1ι οβηίηργ οοΐΐο- 

οίϊοη 8Γβ ρροιηίηβηί Ιογ ίΕβίι* §τβηί δίηιίΐηρίίν. Α11 8Γβ ηιηάβ ΐη ίΕβ ΕοΡδβ 
1Π9.11 ίοπη2. Τ\νο οί ίΐιβηι, ίΓοπι Οορρβη1ΐ8§βη αηά Εβηίη^Γηά, ηι*β οί 
ηηΕηο\νη οιΊ^ίη. ηη<1 ιηυδί Ιιηνβ $οί ίο ίΕβδβ οοηηίρίβδ 88 η Γβδοΐί οί οοηι- 

ΙΤΙΘΓ0Ϊ8.1 βχβΕαη^β. ΤΕβ ίΕΐπΙ οηβ "\ν88 ίουηά ίη δ\νίίζβρΐ8η<1, &ηά ίΕβ ι*βδί 
ΙΕγθθ ρίβοβδ, ίη Ηηη^ργ. ΤΕβ ίίρδί οί ίΐιβιη ίη Βοη§Όδ(Ιρυδζί&, (ΒέΕβδ 
Γθ§’ίοη) ίΕβ δθοοη<1 ίη Κίδ_]θηό; ίΕβ ίΕΐρά ηβ8Γ ίΕβ ίσ\νη οί Αγο.Ί. Γλυό αιβ 
Εορί ίη ίΕβ Βικίβρβδί Νηίίοηαΐ Μυδβιιηι. ΤΕβ ΐΕίπΙ οηβ? \νΚίοΕ \νηδ ίουηΕ 
ίη ΝορίΕβπι Ηοη^ηΐ'γ ίδ Εβρί ηο\ν άη ίΐΐθ πιαδβηηι οί ΒβδζίβΓΟβΕάηγα. 

Α11 ίΕβ δίχ ηςαηηιηηίΐβδ (ΒίίβΡίο 8 οοηδίΕβρ&ΕΙβ βχίβηί ίτοηι ίΕοδβ ίουηά 
ηίοη§ ίίιβ ΓΪνβΓδ ΒΕβίηβ ηηά Μαηδ. ΡχΓδί, Ββοηιΐδβ ίΕβγ Εηνο δί§ηδ ο1ΐ8Γ8- 

οίβιήδίίο οί ίΐιβ Ε^ηοηδίηη αηΕ ΡβΓδί&η ηιβίαΐ ίηΕυδίργ: ίΕβ \\ό(ίβ ϊη'β&δίδ, 
δΐιοτί Ιβ§8, ηΙπχοηά-δΕηρβά βγβδ οί ίΕβ Εορδβδ. δββοηά: οβί’ί&ίη ηΐ8ΓΕδ 8ΐ·β 
οΙιαναοίοΓίδΐίο οί ίΕβ ηοιηαάίο 8Γί: ίΕβ ΕοΕγ οί η ΕϋΡδβ ίδ (Ιβοοραίοά \νίίΕ 
ηηοίΐιβί’ αηίιηαΐ. ΤΕβ Βοη^δδάρηβζίη δρβοίπχβη Ε&δ & τυηηίη^ Εηρβ οη ίίδ, 
ηοΐ ίίιβ ρρ&ν οί & ΕηηίβΡ, Εηί η Γβ&Ι 1ίνίη§ &ηίηι&1. δηοΕ ΓορΓΟδβηίηΐιοηδ 
ορο ίρβ^ηοηί οη ιηβίηΐ ρηρίδ οί ίίιβ Ιιαρηβδδ ^ίίΚ ίίιβ ηοηι&χϋο Βιιηοηπηηδ. 
ΤΙήρά: Ιίηη§ηρί8.η ηηη&ιη&ηίίΐβδ 8§τθθ ίη ίΒβ Εηρορο&η δίγΐβ οί ίΕο Εορδβ- 

ηΐθϊΐ’δ ηΓηιαηβηί: οοηβ-δ1ΐ8ρβά Ιιβίιηβίδ (ίΐιο Κ.ίδ]βηο ηηηηιηηηίίΐβ) 1οη^; 

Νοηηαη δίιίβΐά, δηάΒΙθδ \νίίϊι & δβΓηίοίροηΙ&Γ Ιολυορ ροπαπιβί ηηά δΐιορί δίι- 

πιρδ. Γη ίΓιίδ \νηγ \νο ο&ηθ8δί1γΡθοο§;ηί8βίΕθηοπιη(Βο, Οηαοαδίηϊΐ ηηά Ρθγ- 

8Ϊ0.11 δίο'ηδ ίΕηί ηιίχ? ίο & δΐηαΙΙβΓ βχίοηί, ννόίίι \¥β3ί-ΕιπΌρθηη βίοιηοηίδ. 

Γιιρΐΐΐθρ ίί \νοηΜ Εβ ηαίιιρηΐ ίο ίΕίηΕ ίΐιειί δΐιοΓι α ιηίχίορβ οί δίγίίδίίο 
δϊ^ηδ οηη οηΐγ ΒβίΡ&οβίί ίη Ηιιηβηργ ολνίη§ ίο ίίδ §βο§ραρΕίοηΓ ήηό. Είδίο- 

ΓΪ08.1 οΙι&ΓοοίΘρΐδίίοδ. 1 Ε&νβ ίο πιβηίίοη ίΕηί Εβο&πδο οί α άβίβοΐ ίη οαδΐιη^, 

ίίιβ Βοη^δδάριίδζίη ηςηαιηηηϋβ λναδ ηβνβΡ ιΐδθά ίορ Εοβρίη^ Ιι^ιιΐίΐδ, 
αικί ί)βίη£ & (Ιβίοοίβά ρροάηοί ίί οουΜ ηοΐ Γιανβ Βββη ίηιρορίβά; ιί λνηδ (Ιίδ- 

(ΕβΙ ιίδ εθβ Ιθ£βίΐιβΓ Ιίιβ ΙιοΓδβιτιαη αιριαιη&ηίΐβδ οί ίίιβ Βυάαροδί Νϋίίοηαΐ ΜιΐδβιίΓη). 

Μϋνόδζθί 1975 /I. I (1 β ίη. Βειδ ΡΓ&ιιοηΙίορί - Αςιιαιηαηίΐβ άβδ ϋη^ηδοΐιοη Ν&ίίο- 

η&ΙιηιΐδβυΓΠ. -«Αοίθι ΗίδίοΓΪειβ ΑΓίίιιιηί) 1976.ν.XXII. / 1-2, ρρ. 55-71. 

1.0. Ρ η Πι β, Ε. ΜβγβΓ. Ορ. οϋ·, νΧ, Ρ· 53. 

2. Ζδ. Εον&£, Ορ. οίί., ρ. 31. 
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οηηΐοίΐ ηβαρ ίίιβ ρίαοβ λνΐιβρο ίί \Υ8δ ιηαάβ1. I δΙιοηΜ ΙίΒο ίο ηιβηίίοη αηο- 

ίΐιβρ αΓ^αηιβηί ίο ρρονβ ί-Εβ Ηυη§'ηρΪ8η ορί^ίη οί ίΐΐθδβ οςιιαηιαηίίοδ: 

8.11 ιηοί αΐ - ο ο ηιρ ο υ η Ε 8 8Γβ ιηϊηθ(1 ίη Ηηη^αργ. Μορβονβρ. ίί λνηδ ίη Ηηη^ηργ 

ίΐιαί λνορίά-ίαιηοιίδ ηιίηοδ ^ορίιβά ίη ίίιβ ΝογϊΙι &η<1 Εαδί. Τοιίηγ ίΐΐθδβ 

πιίηβδ ΕβΙοη^' ίο ΟοοΕοδΙοναΕία αηά Βοηηΐ8ηί&. 

Ιη Ηαη§8Γν 8([ΐΐ8ΐη&ηί1βδ ΛνβΡθ ηιαάβ ηοί οηΐγ ίη ίίιβ ίοπη οί 8 Ιιογ- 

80111811 3ηιί οί 8 Ιιιιηιαη Εο8(1. Α ^οοά οχοηιρίο 1ΐ83 Εοβη ίουηιΐ ηβηι* ίΕο 

ίο\νη οί Νη^γδζοΕοη ίη Τρηηδγίναηίη, Ε&δί Ηηη^αργ. Ιη ίΕο νίΐΐα^β οί 

δβΙβηΕβρΙν ίΐιίδ νβδδβΐ \νηδ 8ηιοη§· ΐΕβ ίίη(1ίη§;δ οί α ηαβίοΐΐιιΐ’^ίο&ΐ ΛνορΕδΙιορ. 

ίί \Υ88 ρΓοΕοΕΙγ οΓΟθίοά Εγ 8 88Χ0Π ιη8δίβΓ \νΕο \υορΕοΕ ίη Ηυη^8Ργ. Νοιν 

ίΕο 8€{ΐΐ8ΐη8ηίΐΘ ίδ 8 ρρορβΓίγ οί ίίιβ ΒρηοΕοηίΕ8ΐ Μυδβηιη οί Νο^γδζβ- 

Εβη. (Τοά8γ: δίΕίη, Κοιιηΐ8ηί8)2. ΤΕβ οϊΕθρ ρίοοβ, I γηηί ίο ί8ΐΕ ηΕοιιί ίδ 

ίΕο ίηιΐίαΐίοη οί 8 Λνοηιαη’δ 1ιβ8(1. Ιίδ ρΐαοο οί ορϊ§ΐη ίδ ΤοΕ8], πολύ ίί ίβ 

ίη ίΕο ρρορορίγ οί Βηά&ροδί Νηίίοηηΐ Μαδβυηι3. ΤΕβ ·\νοηΐ8η,δ Εβαά ίδ 

(Ιβοοιηίβά χνϊίΐι Βνζαηίίαη 08Γ-ρίη§'δ ΥνΤιίοΕ \νορβ ηηίίβ ρορηΐηρ 8ί ίΐιηί 

ίΐιηβ ίη Μίάάΐβ - 8ηΕ Ε8δί-Εορορβ. Ε&Γ'Γίηρ αηηΐο^οιίδ ίο ίΕο οηβδ γο- 

ρΓβδοηίβά οη ίΕβ νβδδοί \νβΓ6 ίουικί ίηΒοβά ίη Ηιιη^ηργ4. Οιιγ δη^βδίίοη 

ηΕοπί ίίιβ Ηιιη§'8ρίαη ορί^ίη οί ίΕβ ΛΓβδδβ1 ίδ δορρορίβά Εγ ίΕβ ίγρβ οί ίίιβ 

Γηοβ 8ηά 1ΐ8ΪΓ(1ο. 

Τΐιβδο νβδδβίδ ίη ίίιβ ίοπη οί α Εορδβηι&η ογ οί 8 Εαηιηη 1ιβ&(1 8ιό 

ίηιρορίδηί ίορ ηδ Εβ08ΐΐδβ ίΕογ δΐιοιν §ρβ&ί δίιηίίαρίίγ ίο Κυδδί&η ίίηάίη§δ. 

ΤΕβ ίαοί ηΐ8Εβδ ηδ ίΕίηΕ οί ο)οδβ οοηίαοίδ. 

Ιί ΐΥ8δ I. δηιίρηον, ίΕβ βχοβίίβηί Πιΐδδί8ΐι δοοίβρ οί ίίιβ 19ίΕ οβηίιι- 

ργ \νΕο αΙρβ&Εγ ΐυρηβιΐ Είδ αίίοηίϊοη ίο Κηδδίαη οοηίαοίδ \νίίΕ λΥβδίβρη 

ΕιΐΡορβ, λνΕίοΕ, 8δ Εβ Εοΐίβνβι!, Ϊΐ8ά Εββη Ιίίίΐβ βχηηιίηβΕ. ΤΕίδ Εβίίβί γηδ 

§ίνβη δουηΕ βνβη ίη Είδ λυογΕ Εοοίίηο· \νΒΕ 8Γ{ΐΐ8ηΐ8ηί1βδ5. ΜοΓβονβΓ 

Εβ Γβ^απίβά ίΕβ 8^ιΐ8ηΐ8ηί1β οί Ρβηζη6 8η αηαίο^υβ οί ίΕβ Βικίη- 

1. Ζ δ. Ε ο ν 8 Ορ. οϊί.., ρ. 32. 

2. Ιν. ΙΙοΓβάΐ, Εΐηο Βδοίΐδίδοΐιο Βοΐητηβάβ άβδ XIII ,)αΕιΊηιικΙοΓίδ- 
«Κβίβηιοη Ε&ίοδ οιηΐόΐίΐίδηνν». ΚοΙοζενάι· 1957. 

3. Η 8 τη ρ β 1, ΑΙίβΓίυγπθγ ίΓϋΙιβη ΜίΙΙβΙαίίΟΓδ ίη υη^8ΐ·η( Βΐ'αιιη- 

δοΙι\νβί£, ν.Ι., ρ. 37!. Ζ. Κ 4 ιί ή γ, Αζ βοοίβδία ίβΐ^βρβ 4Γρά(1ΕθΓί αίίααηιηηίίβη. 

(ΤΕβ δγιηΡο! οί ίίιβ ϋΙιιίΓοΙι οη 8ΐι Α'Γράά-α^β αςιι&πιβηίΐβ) Κθ^ηηηι. VI. 1944-46 Α 
ίηα^/αίΌΓδζά^ί ιηΰνβδζβΐ ίϋΓίόηβίβ. (ΠίδΙοργ οί Αι-ί ϊη Ηιιη^α^)» Βυάαρβδί 1970, ρ. 
448. 

4. Ε. Λ. Ε η ρ Ιϋο ν δ Ε &I α, Ορ. οίί., ρ. 142. 

5. ■]. ί. 8 ηι ί γ η ο ν, Ο Ιηοηχονοιη νοάοΐβίβ .... (Α Βγοπζθ αςααηιαηϋβ 
ίοαηά ίη ίίιβ ΚΙιαΓίιον τβ^ίοη 8ηΟ οίΙιβΓ ίίηάίη^δ ίη Ειΐδδία), ΚΜι-Εον 1902, ρ. 1. 

6. Ι)β1ο ΑΓοΙιβοΙο^ίοοδΙίοΐ Ιίοπιίδδίί ζ& 1896 %. (ΗβροΓίδ οί ίΕβ Λιο1ιβοΙο§ίθ8ΐ 
οοιηηιίίββ ϊη 1896), ρ. 128. ίΐΐ. 453. ί. I. 8 ιη ί γ η ο ν, Ορ. οίί., ρρ. 19-23 ΤηΕΙβ 
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ρβδΐ Νηΐίοηδΐ Μαδουηι δρβ©ίιη©η? ΕοίΕ ίπιίΐδίίη&' 8 \νοηΐ8η’δ ΕβαΕ1. 

ΤΙιο Ροηζδ αηυαηιαηίΐβ, άαίίη§' £γοπι ΐΕβ 12ΐΕ ο. λναε ίοαίιά ϊιι ΐΕ© 

\ 9ίΕ οβηίυργ ΐη ΐΕβ ΐβΓΓΪΐοΓγ οί Ρβηζδ ρΓβίβοΐιΐΓβ. II \ν&5 άβοΙδΓβά 8η 
8ΓθΕβο1ο§ίο&1 Γβΐίςιιβ ΐη 1896 α·ηά πολύ ίδ ©χΕίΕίΐβΕ ΐη ΐΕβ Ηοπαίΐ&ββ. 

(Ρ 3516)2. ΒοΐΕ Βικίδρβδΐ αηο1 Ηβπηίΐα^β δροοίηιβηδ βχοβΐ ΐη Εί§Ε 8Γΐί- 

δΐίβ €£ΐΐ3ΐ1ΐΐ.ΐβ8 8ΐκ1 ίη ΐ-Ίιοΐρ ποΕΙγ (ΙβοοΓαΐβά ΗΕδ. V. Ρ. Ο&ΓΡβνΐί ίδ π$Εί 
δανΐη^: «Κβ£8Γ(1ίη£ βΐγΐβ βηΕ οοηιροδίΐίοη ΐΕ© Ρβηζα αηυαιηαηίΐβ δΐαηάβ 

νβργ οΐοδβ Ιο ΐΕβ Βιιάθρβδΐ Ν&ΐίοηηΐ Μυδθΐιηι δρβοίιηβη»3. 

1 Εανβ ίο βηιρΕ&δίζβ ΐΕβ ίαοΐ ΐΕαΐ αΐΐ βχρβΓίδ Εανβ 8δβ©ΓΪ8ίηβ<1 ΐΕβ 
§τβαί δίιηίΙδΓίΐγ ο! ΐΕ© νβδδβίδ &ηά ΐΕβ ροδδίΕϋίΐγ οί ©Ιοδβ οοηΐδβΐδ. δο 
Εηνβ, ©.§. Ό. ΒθΓΟδόηγΡ ηηά Ε. Α. ΒηρΕονδΕ^δ5, I. Β δηιΐπιονα, V. ,Ρ. 

Όβτ^βνίί. I βδηηοΐ Ιβδνβ οηΐ V. Ρ. Β&τΕβνίί’κ δη§§βδΐίοη ΐΕδΐ ΐΕβ Ρβηζα 
8(|ΐΐ8τιΐ8ηΐ1β ιηιΐδΐ Εανβ άβιήνβΕ ίΐ’Οΐη ΕοννβΓ Εοιτ&ΐηβ6 δηά ίΐδ βοηηΐβΓ- 

ραΓΐ ίη ΐΕβ Βικίαρβδί Νδΐίοηδΐ Μιιββιιπι βδηηοΐ Εβ α λυογΕ οί Ηηη§8ΓΪ&η 
ιη&δίβΓδ7. ΙΙο\νβνβΓ I Εανβ ρι*ονβ(1 &Εονβ ΐΕαΐ δΐιβΕ νβδδβίδ ΛνβΓβ, ίη ίηβί, 
ιιΐ8(1β ίη ΐΕβ ίβιτίΐΟΓγ οί Ηηηο’8Γγ. Ιΐ Ιιαδ δίδβ Εββη ρΐ’ονβοΐ ΐ·1ι&1 ηφίητηηηί- 

Ιβδ ίη ΐΕβ ίοπη ο! 8 ινοηιηη’δ ΕβδΕ, ΙίΕβ ΐΕβ οηβ ινβ 8Γβ ΐα1Είη§ δΕοιιΐ, 

ΛνβΓβ αΐδο ηβάβ ίη Ηηη^ανν. 

ΤΕβ Οπιηβα δψίδΐη&ηίΐβ ίιηίΐδΐίηβ- α Ιιηηι&η 1ι©8(1 βδη Ρ© Γβ^δΐΈβά 88 

ΐΕβ βοιιηίβΓραΓΐ οί ΐΕβ θΕονβ ιηβηΐίοηβά Να^γδζβΕβη οη©8. Α Γβίδΐίνβΐγ 
Ιαΐβ ίίη<1ίη§ /1954/ ίη ΐΕβ ΐβΓηίοΐ'γ οί ΙϋζΐΙ-ΤαιηδΕί] ιηοηαδΐΘΓγ ίη 8οηΐΕ- 

λ¥βδί Οίπιβδ, 17 Επί ίΓοηι ίΐι© ϊολυπ οί διιΕδΕ9 - ίΐ ίδ α Εγοπζθ Ευδΐ οί 8 

γοηη£ ηιαη. V. Ρ. ϋαΐ’Ρβνίί ριιΐδ ΐΕβ Εδΐβ ογ ίΐδ θΓΐ§ίηΐοΐΕβ 13ΐΕ ββηΐηΓγ10 

ν/4 Ο. ΡιιΙΕβ, Ε. ΜθγθΡ. Ορ. οίί., Τ&ΕΙβ 251. Ε. Α. Ε & ρ Ε ο ν 3 Ε & £ 8, 

Ορ. οίί., ρ. 176. V. Ν. Ό α γ 1ε β ν ί δ, Ορ. οίί., ρ. 37. ΤαΗβ 7. 8ο1εΓθνΐδ88 νβη- 

8’θΓδΙεο^ο ΐδ1ειΐ83ίΥ8 ζ& 1000 Ιοί. {ΜωΙθΡρίβοβδ οί 1000 γ©&τ» οί Ηυη§'&!·Ϊ8η αΗ). 0&ί- 
Ιο^ηβ, Μθ8θθ\ν. 1971, Ν. 166. Ε. Α. Ε α ρ Ε ο ν 5 1ε α ] α, ΡπΕΙοάηοϊβ ΕΙαίδδΙνο 
«ΐ'βάπίΐι νθίεον ν Οθ5ΐηί3Γ5ίνβηιιοιη Εΐ’Γηΐίδίβ. (ίζάθίρο ίζ πίθίαίο). (Μβ<ϋθΥ8ΐ Ιηάαδ- 

Ιγϊ&Ι Ατί ίη ΐΐιβ ΗβΡΓηίί&^θ) (Μβί&Ι οΐιίβοΐδ), Μοβοολυ 1971, ρ. 22, ίΐΐ. 42. 

ί. 3. Ε 8 γπ ί γ η ο ν, Ρο. οΐί.., ρ. 21. 
-2. Μγ ^Γοίίίυάβ ίο Ε. I. Ε&βιΐδοη ίοι· Ιιίδ ίρίοηάΐν οοη8ΐι1ί8ίϊοη8 &η<1 ίθΓ ρΓονί- 

άίη§· ητο α ροδδίίιίΐίίγ ίο δίιιάγ ίίιβ ο^ιια,πι&ηίΐβ ίη ίΐιβ ΗβΓΠΐίίοβ'β. 
3. V. Ρ. Ώ ο. γ ]< β ν ί Ορ. οίί., ρ. 37. 
4. Α ηΐ3.£}Γ3.Γ0Γ3Ζ3$ί ηιϋνθδζοί ίδΓίόηοίβ. (ΙΙίδίοΓγ οί Αϊ'ί ίη Ηαη§8Ργ). Τβχίδ, 

Βυά&ρθδί 1970, ρ. 67. 
ο. Ε. Α. Ε 8 ρ 1ε ο ν δ 1ε 8 ί &, Ορ. οίί. 1971, ρ. 22. 

6. V. Ρ. Ό 8 γ 1ε β ν ί ί, Ορ. οίί., ρ. 53. 

7. Ιΐηάβτη, Ορ. οίί., ρ. 37. 
8. Α ηι&^57'8Γ0Γδζ&^ί ...Τθχίδ, Ορ. οίί-, ρ. 95. 

9. V. Ρ. Ό 8 γ Ε ο ν ί δ, Ορ. οίί., ρ. 36 ΤαΜβ 7 /6. 

10. Ιίήάβιη, ρ. 36. 
19-11-1980 
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Ιιυί ίη Ε. Α. ΕαρΕονδΕα^’δ ορίηίοη ϋ ινβδ βΓ©8ί©ά 8ί ίΐι© ίυΓη οί Ιΐιβ 
12ίΕ-13ΐΕ ββ.1. 

Ιί ίδ ίΐι© 8φΐ8πι&ηίΐ6 ίοιηηΐ ίη ΐίιβ νϋΐ8§;β οί ΜίΕαΙΕονο ΐΕηί ΙΕ© Βηιο- 

Εβηΐΐιηΐ Μιΐδοιιπι 8ρ©βίηι©η βαη 6© βοηηβσίοά \νίΐΕ-1ι©1ί©ν©δ V. Ρ. ϋαιΈ©- 

νί£2. Ιη Είδ νίθΛν ΙΕ© ν©δδ©1 άββίοίίη^ α Ει*οηζβ Ειΐδΐ οί α ηιαη ηιιΐδί Εαν© 

οοπι© ίΐΌΗΐ ΐΕβ Η&γζ πιουηΐ8ίηδ3 Ν ο ιΊ,Ε- Οβηηαηγ, ίη ΊΕ© 13ΐΕ οβηίιΐΓγ3. 

Ιί 1ΐ88 Εββη ρηΕΙίδΕθά ίη ΐΕβ β8ί8ΐο§η© οοηιρίίβά 6γ Ο. ΡαΙΕ© ηηΕ Ε. 

ΜβγβΓ4. 

ΤΕ© οΕ]βοί ίδ ΐηίβΐ’θδίίη^ ίοΓ ιΐδ δίηββ ίΐ 1ΐ8δ Εββη ίοηηΕ ίη ΐΕ© Ιθγγι- 

ΐοηγ οί Ιΐιίδ Ηοΐίί ΕηαζΕοηι, ίη α νίΐΐβ^θ οη ίΕβ πνβϊ Οηίθδΐρ; ΜίΕαΙΕονο. 

Ιη ΐΕ© οοηΓδ© οί ΐΕβ 12ΕΕ-13ΕΕ οβηίηΐ'ίβδ νίνίά ροΐίίίβδί 8ΐ.Γυ§§1β8 οΕ8Γ8- 

βίβΓίδβά ΐΕβ Γβΐ&ΐίοη οί ΐΕ© ίνο βουηΜοδ: Ηηη§3Ργ 8ηΕ Ηοΐίί. ΤΕ© οοηι- 

ηιβΓβΐ8ΐ λνην, ίοΓ ©χαηιρίθ, ρ83δίη§’ ϊΕγοιι§Ε ΐΕβιη Ιβαά 88 ίαΓ 88 Κίβν. Ιη 
1152 ΐΕ© Ηηη^αηαη Είη§ 0βζ8 II οοηάηοΐβΕ 8 οαηιρ8ί§;η α^αίηδΐ Ηοΐίί5, 

ΐΕβ Εηΐαζ Ό&ηίίΙ 0·&1ίοΕί] δΐαγβΕ ίη Ηυη£&τγ ίη 12356. 

Τ&Είη§ 811 ΐΕβ αΕονβ ίηοΐδ ίηΐο βοηδίάβΓ8ΐίοη ίΐ ίδ ηαοδΐ ΙίΕβΙγ ΐΕαΐ 
ΐΕ© ΜίΕ&ΙΕονο βςηητηαηίΐβ §οΐ ΐο Κιΐδδία ϊΕγοιι^Ε Ηοη^8ΐ*ί8η ηιβάίηΐίοη 
(ηο ίαοΐδ 8Γ© αν&ΙίηΕΙβ ΐο ρρονβ ΐΕ&ΐ ίΐ ιηΐ§Έΐ Εην© Εββη ιη&Εβ ίη ΐΕ© 

ΐβΓΓΧΐοΐ’γ ογ οηΓ οουϊΐΐργ). 

διιηιτη8ΓΪδίη§ ίαβΐδ &η<1 αΓ^ιιηιβηΐβ \ν© βηη οίηίηι ΐΕ&ΐ η^ηηηιαηίΐβδ 

\νβΓ© ηΐ8(1© ίηΕ©β(1 ίη Ηηη§8Γγ3 γνΈίβΕ βουΐά, Ιαΐβΐ', §βΐ ΐο ΐΕ© αϊΐοίβηΐ 
Κιΐδδία. ΤΕβγ §;οΐ; ίίΓδΐ οί αΐΐ ΐο ΐΕβ λνβδΐβηι Εηίδζάοπιδ, ΐο ΐΕβ δουΐΕβΓη 
Γβ^ίοηδ οί ΐΕβ οοηηίΓγ. ΤΕίδ Ιΐ88 Εββη νβΓΪίίβΕ Εγ ΕίδΐοΓίοαΙ Γβΐ&ΐίοηδ &ηΕ 
ρΓονβηαηββ Ε&ΐ8. ΕιιγϊΕθγ Ηυη§&Γγ ηιηδΐ Εην© ρΐ&γβά 8η ίπιραΓΐαηΐ γοΙθ 
88 8 ΐΓ8ηδίΐ βοηηΐργ, ΐΕδΐ ίδ ο©ϊ·ΐ8Ϊιι ΟβΓηιαη ιηαΕβ 8({η8ηΐ8ηί]βδ Ε8νίη§ 

δίτίνβά Ε©γ© ηηΕ ιιβοά ίοΓ δοηιβ ΐίηιβ ν/βτβ Γοηνβτάβά ΐο Κηδδίδ. 

δΐΐ'ίβΐΐγ δρβ&Είη§ \νβ βαηηοΐ γ©§8γ<1 ΐΕβδβ Γβίδΐίοηδ 8δ δΗίδΐίο, δίηοβ 
Κηδδίαη α^ιΐδπιαηίΐβδ λνβΓβ ηοΐ ηΐ8(1β ιπκίβι· ΐΕβ ίηίΐιιβηββ οί Ηαη§'8ΓΪ8η 
οχαηιρίβδ. ΙΙολνβνβΓ, Βιΐδδίαηδ άίΕ 5ββ 8ηά §©ΐ αο^ιιαίπΐβά λνίΐΕ \νβδΐ©Γη 
&(£η8πι&ηί1©8 ηΐδΕβ ίη Κοηι&ηβδ(ΐυ.β δΐγΐβ. ΤΕβίΐ' δΕδρβδ &ηΕ Γηοΐίνβδ οοηΐά 
Εην© ηη ίηίΐιιβηοβ οη ναποιίδ ΕΓ&ηοΕβδ οί 8γϊ; 8 Εβίίηίΐβ ίηίΐηβηο© ο&η Εβ 
ίβΐΐ β.§.'ίη ΐΕ© ιηίηίδΐηΓβδ, νΈίοΕ ΐπβά ίο ίιηίΐδΐβ νβργ ΐ1ΐΓθη§Ε1γ ΐΕβ 

1. Ε. Λ. Ε 8 ρ 1ε ο ν δ 1ε 8 ΐ &, Ορ. οίί. 1958, ρ. 37. 

2. V. Ρ. ϋ 8 γ 1ε β ν ϊ δ, Ορ. οίί. ρ. 9. Τ&ΕΙβ 7 /7, 8 

3. 11>ίί1βηι, ρ. 9. 

4. Ο. Ε 8 11ε β - Ε. Μ β ν θ γ, Ορ. οίί. ΤαΕΙβ 312, 8, 5. 

5. Ροΐηοΐβ δοΕι-δη^β ηΐδδίεϊΐι ΙβΙορίδβί- ν. 11. 8ΡΕ. 1900, οοΐ. 461-462. 

6. ΙΕίάθΐη, ρ. 174 

ΕΕΒΣ,ΜΔ' 10 
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]βλνβΐΓγ ιη&δΐβΓρίοοβδ αηά ίη αΓοΙήίβοίιΐΓβ. Α11 ΐΐιαΐ Εαδ Εββη δαίά α6ονβ 
ηιί^ΐιί Ιιβίρ ιΐ8 ίο ίοπη αη ορίηΐοη αΚοηί 1ισ\ν Κοιηαηβδςιΐθ δίγΐβ λναδ 
δρΓβα(1ΐη§; ΐη Κιΐδδία. 

Οοδδθδ οί ίίιβ ΙίΪΓηο§'6δ ίγρβ \\ΓθΓβ ηιαάβ ίη 1&γ§6 ({υαηίΐίΐβδ 6γ ΙΙυη- 

£αι·ίαη ηι&δίθΓδ1. Ιί λναδ ίΙΐΓου§1ι ηιβΓοΙιαηίδ ίΐιαί ΟΓΟδδβδ £θί ίο Ηυη^αΐ’γ 
ίΐΌΐη Είτηο^βδ αηά ΐΐιβγ ννβΓβ δοοη ΰηΐίαίβίΐ 6γ Ιοοαΐ ιηαδίβΓδ. Ηο\νβνβΓ 
ρβΐ’ίοοΐΐγ ίΐιβγ ν/βΐ'β ίΓγίη§ ίο οοργ ίΐιβ Επηο§;βδ δΐγΐβ ΟΓΟδδβδ οοηιίη§ ίβοπι 
Ηυη^απαη ΛνοιΊίδΚορδ άίίίβΓ ίη ίΚβ αΐίδοηοβ οί βηαιηβΐ. δυοίι α ΟΓΟδδ Ιιαδ 
6ββη Γβοβηίΐγ ίουηά ίη αη οΐά Κυδδίαη ίοηι.1> αί δυ(Κα πνβπ (1962). Ιί ίδ 
& ΙίΓοηζβ ίί^ηΓβ οί ίΒ,β οΐ’υοίίίβά ΟΙιπδίΑ ΙΙθ \νβαι·δ ίίιβ ίΐιοηιγ 0Γ0\νη ΓοιιηίΙ 
Ιιίδ Γβίαί ίνβΐγ οηίδΐάβ Ιιβαοί, οοηιραΓθά \νίί!ι Ιιίδ ίπιηϊί. ΤΙιβ αυίΙιοΓ Ιιαδ 
βηιραδΐζβίΐ π6δ Βγ (Ιββρ §τοονβδ. «ΟΙιηδί’δ ϊβοηο^ΓαρΙιν ίδ νβι*γ βίοδβ ίο ίΐιο 
Κϊπιο^βδ Γί^ιΐΓβ... ΤΙιβ βχΐιαυδίβίΐ βοβρυδ Ββηάδ ίθΓ\ναΓ(Κ ΤΙιβ Ιιβαοί ίδ 
δΙί^Μ,ίγ Ββηί ίο ίΐιβ η§1τί. ΤΙιβ οΐοδβά βγβδ δγηιΒοΙίδβ (Ιβαΐΐι. Α δίη§1β ηαϋ 
Ιίββρδ Βοίΐι ίββί ίίχβ(1. Α1Ι ΐΒβδβ δί§ηδ Ιοί ηδ ρΓβδυηιβ ίΐιαί ίί ιηιΐδί Ιιανβ 
Βββη οΓβ&ίοά ίη ίΐιβ δβοοιηΐ Ιιαίί οί ίΐιβ 13ί1ι οβηίηΓγ». Λνπίβδ V. Ρ. Ό&Γΐίβ- 

νί<53. Ρίβοβδ, δίηαίΐαι* ίο ίΐιίδ οηβ, ΛνΚίοΙι ννβΓβ ίοιιη6 ίη ίΐιβ ίβπίίοΓγ οί 
Ηυη§αΓγ αΓβ άβίβύ Βγ Ε. Κονάοδ ίο ίίιβ Ιαδί £οπγ άβοαίΐβδ οί ίΒβ 13ΐΒ 
Οθηίηΐ'γ4. 

ΤΒβ αΒονβ-ηιβηίίοηββΙ ΟΓΟδδ ίδ αη αιΜίίίοη ρΐ’οοί ίο δηρροΗ ίΚβ ίαοί 
ίΐιαί ιηηδίοΓρΐβοβδ οί Ηυη§;αΓίαη ]βΛνβΙ1θΓ8 §οί ίο Κυδδία. ΤΒβδβ ]β\νβ1δ αδ 
\νβ11 9.8 αηυαπιαηίΐβδ ρΓονί(1β6 3 £00(1 ροδδίΒϋίίγ £ογ Κυδδίαη ιηαδίβΓδ ίο 
£βί βοςυβίηίβά λνίίΐι λΎβδί-ΕυΓορβαη ]’ βν/βΕ-γ. 

Οΐ’οοδβδ 3ί(Ι ηοί οηΐγ £βί ίΓΟτη Ηηη§'αΐ’γ ίο Κυδδία Βυί ίηνβΓδβΙγ. 

Οοηίαοίδ \νβΐ’β ηιιιΐυαΐ αηό. ν7βΓβ Γβαΐίδβά ί1ιΐΌΐι§1ι ίΤιβ οοιηηιβΓοίαΙ λνηγ γ7β 
Ρ^νβ δροΐίβη οί. ΤΙιβ ίννο, δο-οα1Ιο6 Κίβν ΟΓΟδδβδ §ίνβ δαρροΐ’ί ίο ίίιίδ. Ιη 
ηΐΐ 0θΓί&ίηί3Γ ίΐιβγ (ίβρίνΘά £γογπ Κίβν. Οηβ οί ίΐιβιη \νηδ η τοίί^ηβ - η Γβαδοη 
οί ίΐιβ Γβίαίίνοΐγ §οο6 δίαίβ οί 6οί1ι; ίΐ’οηί &ηά Ρβοΐί, ρηΐ’ίδ, Ιί λναδ ίοηηά 
ίη δζβηίηιϊΐίΐόδ5 *. ΤΡβ ηρρβΓ ίΐ’οηί ροτί άβρίοίδ Μίοΐιβΐ Αροΐιαη^βΐ,ίίιβ ίιοί- 

ίοηι Οα^ιήβΐ Αΐ'βΐιβη^βΐ, ηί ίΐιο βΓθδδίη§ ροίηί 8ί. Μ&ργ, Οΐπήδΐ αηά δί. 

1. β. Κ ο ν 4 ο 8, Οοίχ Ι^ΐπιουδίηβδ βη ΙΙοη§τίθ. ΑοΙη Πίδίοπαβ ΑγΙϊιιπί. 

1961, ν. VII, 3-4. 

2. V. Ρ. Ό & γ Ιί β ν ΐ 6, Ορ. οΐί., ρ. 35. Ταίιΐβ 11 /5. 

3. ΙΙίίάβιη, ρρ. 35-36. 

4. Ε. Κονέοδ, Ορ. οϋ., ρ. 175. 

5. Ζ 5. Ε ο ν & Β}ΓΖ9.ηΐίηβ ίγρβ Γβϋφΐ&Γγ ροοίοΓϋΙ ΟΓΟδδβδ ίη Πιβ ΙΙηη^η- 

Γΐηη Ν&ίίοη&Ι Μιΐδβιπη. -Ροΐϊδ ΑΓοΙίθοΙο^ία XXII, 1971, ρρ. 162-164, ηρρβηάίχ 6 η-Ε, 

ίί§. 7. ηοδ. 2 α-6. 

Μθάίβν&Ι Κυδδίαη 3η<1 Ηηη^απ&η Ηθΐη^ίοηδ 

Ιοίιη οηη 6ο δββη. ΤΙιβ ίΐη’ββ 6ιΐδίδ &Γβ &ιτ&η§βά ίη η δβηιί-οίΓοΙβ. Τ6β Ιορ 

οί ί6β Γβ3Γ ρβΓί ΓβρΓβδβηίδ δί Οβοΐ’^β, ίΐιβ βΓΟδδίη^ ροίηί δί. ΡΓοοορίιΐδ αηά 

δί νηδίΐίΐ, αΐδο 6ηδί Γβρί’βδβηίηίίοη ίη δβηιί-οίΓοΙβ, ηί ί6β νβΓίίοβΙ βΐΌδδίη§: 

ροίηί ΝίΜαΐ 1)§οάηίΡ οαη 6β δβοη ίη ίη.11 ίί^ηΓβ \νίί6 η 6οοΕ ίη 6ίδ Ιιαηά. 

Ιη ίίιβ ίΐ’οηί «Ινβη» βαη 6β Γβαά 96ονβ ίΐιβ 1ιβ93 οί δί. 1ο6η—η οίηβ ίο ίΐιο 

Γβΐηίίνβΐγ ΙηίβΓ άαίβ οί οιή^ίη. Ζδ. Εον&§ ρηίδ ίί ίο ίίιβ 14ίΙι οβηίιΐΓγ1. 

Τ6β ίΐ'οηί ρηΓί οί 3 ι*β1ί(ΐιιβ ρβηάαηί ογο88; ροβδίΕΙγ <ί3ίίη^ ίΓοηι ΐ6β 
12ίΙι οβηίιΐΓγ2 \\Γ3δ ίοηικί ίη βχοανηίίοηδ ηοι-ίΐι οί ίίιβ Ηιιη^αηηη νί]ΐ3§'β 
οί Οδυί. Ιη §Γβ3ί ΙίΡβΙίΚοοά ίί ίδ ηΐδο 3 νυοι'6 οί Κίβν ιηβδίβΓδ. 

δηηιιηίη^ ηρ λνβ οβηηοί οΐαίιη ίΚαί ίΐιβδβ δροΓ3(1ίο ίίηάίη^δ ρρονβ ίΐιο 

βχίδίβηοβ οί (Ιίΐ'βοί Ηιΐδδίηη ίηίΐηβηοβ οη Ηιιη^ηπηη 3Γί 6ηί ίΐιβγ 3γο 

βηου^ΐι ίοΓ ιΐδ ίο ίΙιίηΡ οί νβΓγ οΐοδβ ροΐίΐίβηΐ 3η<1 βοοηοπιίοηΐ Γβΐηίίοηδ 

6βί\νββη Κηδδίβ 3ηά Ηπη^ατγ. 

Μηοΐι βΙοδβΓ οοηίαοίδ οηη 6β ΓβιηαΓίϋβό ίη ίίιβ ίίβΜ οί απηδ ηΐ3ΐίίη§. 

ΗβΓβ 3 άίίίηίίβ ίηίΐηβηοβ οί Κηδδίηη ^ηηδηιίίΚδ οη Ηηη§3Π3η οηβδ οβη 

6β οΡδβΓνβά. Οοηηβοίίοηδ βχίδίβά ί1ΐΓοη§6οηί ββηίιΐΓΐβδ ίβ1ί:ίη§’ ίΙιβίΓ τοοίδ 

ίη ίίηιβδ ρΓβοοβάίη^ ονβη ίίιβ ίοηηάηίίοη οί ί6β Ηιιη^ηηαη δίηίβ. ΤΚβγ 

\νβΓβ οηΐγ βηΐ3Γ£οά αη3 ίηίβηδίίίβά 3ί ί6β 6β§ίηηίη§; οί ΐΤβ Ιΐίΐι οβηίηΓγ, 

δυοίι αδ Κυδδίαη δ\νοΓ6δ, αάζβδ, \νατ*-3Χθδ δρί’βαιΐ αηά 8ί3Γίβ6. ίο 6β ίηύ- 

ί3ίβ(1 ίη ΝοΓίΙιβΓη - αη3 Μίάάΐβ ΕυΓορβ3. ΤΕο Μ§§βδί δίηιίΙαΓίίγ οαη 6β 

(ΙίδοονβΓβά λνίίΐι δ\νοΓάδ4 αηά §ί1άο3 Ιαβίπιβίδ5. 

\¥β ο&η ο6δβΓνβ α ΓαίΚβΓ οοηίΓ&άίοίΟΓγ δίίυαίίοη: δίΐνβΐ’ βαί’-ΓΪη^δ 6γ 

ΙΙυη^αήαη ηιαδίβΓδ ΛνβΓβ ίουηά ίη Κίβν αη<1 Ηυη^αΐ’γ αϋΚβ. 

Εαδί I Ιιανβ ίο ιηβηίίοη οβΓίαίη Γβίαίίοηδ ίΐιαί ^αΛ’-β οηΐγ α να^υο 

Γβίβναηοβ ίο ίΚβ ίορίο. 

Α δίΐνοΐ’ οηρ \ναδ ίουηά ίη I. ΟαΐΕονδΡ^’δ βδίαίο ηβαΓ Κίβν ίη 1876. 

Ιη ίίιβ δαιηβ γβαν ^. ΟαίΡονδΙ^ίΐ άβδοΓί^βά ίίιβ βυρ ίη α ρυ61ίοαίίοη αδ 
ίοΐΐοΐίδ: «Ιί Ιιαδ ίίιβ ίοπη οί α άβορ 6ο\νΙ οη α δίΙνβΓ 6αδβ \νίί6 Εαίίη ίηδ- 

1. Ζδ. Ε ο ν α £, Ορ. οΐΕ, ρ. 162. 
2. Ε. ΟβΓβνίοΙι, Α ΙίΟζβρΕοπ Γπιιζβαιη Εηίηίέδδί ηζ 1941-1942 βνΒβη. 

(ΚβδβίίΓοΕβδ οί ΙΕθ ηίΘάίβναΙ ϋβρ. ίη 1941-42). «Βηά&ρβδί Γέφδέ^'βί» XII, 1943, ρρ. 

440-441. 
3. Α. Ν. Κ ί γ ρ ί 6 η ί Ε ο ν, Ο 8νο)6θί)Γ&ζη ί οδοΐ3βηηοδί]&Ε ν ραζγίίϋ 

Γυ5δΕο§ο ΟΓη^η Χ-ΧΙΙ.νν. (ΡβοηΙίαΓϋίβδ οί Κυδδίαη Απηδ ίη 10-12ίΙι οο), ΚυΙίυΓα 
ί ίδΕυδδίνο Όΐ'βνηθί Κυδί, Εβηίη^Γαά 1967, ρ. 94, Αρρβη<3ίχ. 11. 

4.0. Ρ. Κ ο γ ζ υ Ε ί η α, Ιζ ίδίοπί άΓβνηβΓυδδΕο^ο οηιζί]α XI ν. (Το ίίιβ 
ΗίδίΟΓγ οί 01<Ι Κηβδίαη Αγμ3 ίη ίίιβ 11 ίΐι β.), δονβίδΕαΐα αΓθΙιβο1ο§:6α 1960, ν. XIII, 

Ν. 12-14, ρ. 78. 
5. Α. Ν. ΚίτρίοηΠίον, Κα8δ1ά)β εΐβπιΐ Χ-ΧΙΙΙ νβΕον (Κυδδίαη Ιιβί- 

πιβίδ ίη ίίιβ 10-131Ε ββ.), δονβίδΕαία αι·β1ιβο1ο§'6α 1958, Ν. 4, ρ. 54. 
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οπρίίοηβ αη(1 βη£τανβά, §ϋάθά ΟΓηαπλβϊΐΐβ &11 &Ιοη§ ίϊιβ βά§'β οί ΐίιβ Β&δβ»1 2 3. 
Τΐιβ οιιρ άβπνβδ ίΐΌΐϊΐ ΐΚβ ΐυπι οί 11ΐ1ι-12ΐ1ι βοΑ Ργο1>3.1)1υ ίΐ ΐ8 οί δοιιΐίιβΓη 
δίαν ογ δοοΐΐι-ϊΐαΐίαη οπ§ίη®. Ο. Ρ. ΚοΓζιιΙιίηα, αη βχρβΓΐ οί ΐίιβ βυρ, 
■ννηΐβδ ΐΡαΐ «ίη ΐίιβ γβ&Γ 1139, \ν}ιβη Ενίίιηί]α (Ενίίιη^α νΐαάίιηίΓονηα, 
άαυ§1ιί,βΓ οί νΐ&(1ίιηΪΓ ΜοηοηιαοΕ - Ο. Η.) (ϋβά δίιβ λναε ϋιυτίβά ίη ΐίιβ 
οΙιιιγοΙι οί δΐ. δρ8.8 ηα ΒβΓββΐονβ, Κίβν, αηύ Ιίιβ οιιρ λναδ ρηΐ Ιιβδίάβ ΙιβΓ»4 5. 
Ηολυ οοηΜ Ίίιβ οιιρ Εανβ §οΐ Ίο Κίβν ίΐΌΐη Ιΐαίγ ογ ϊγοπι δοιιΐίιβΓη δίαν 
Ιθπ·ίΐοΓίβ8 ? Ο·. Ρ. ΚοΓζιιίιίηα Ηαδ ίπβά Ίο ίο!1ο\ν ίΐδ \ναγδ. \¥β Ιεηο\ν ΐΗαΐ 
ίη 1097 Βυδίΐΐα, άαυ^ΙϊΐβΓ οί ίίιβ δίοίΐίαη Κίη§ Βο§βΓ §οΐ τηαιτίβά Ιο 
Κάίπιάη (Κοίοηιαη) ΐίιβ Ηυϊΐ^αηαη Κίη§. ΑίΐβΓ ΒιΐδίΠα’δ ίΐβαΐΐι λνΡίοΙι 
Γο11ο\νβ(Ι 6 ογ 7 γβαΐ’δ ΙαΐβΓ, Κάΐηαάη §οΐ α δβοοηά τνίίβ Ρν ηιαπ*γίη£ Ενίί- 
ιηί]α νΐαάίιηίΓονηα. 3οοη αίΐβΓ, αδ Ηαη§αΓΪαη δοιίΓββδ \νηΐ>β, Κάΐιηάη 
αβοιίδβίΐ ΡβΓ οί αάιιΙΐβΓγ αηά δβηΐ Ρθγ ΡαοΡ Ιο Κίβν6. «ννίΐΐι ΙιβΓ (\νίΐ!ι 
ΒιΐδίΠα - Ο. Κ.) ΐίιβ βηρ οονβηη^ Καΐί οί ίΐδ \ναγ §οΐ Ιο Ηυϋβ&ργ, ΐίιβη ίη 
ΐίιβ ροδδβδδίοη οί οί Ενίίτηίΐα νΐαάίιηίΓονηα, \νίιο Βγ &1Ι ββΓΐαίηΐγ ίηΡβί'ί- 

ΐβά ίί \νίΐ!ι ΐίιβ (ΙβαΐΡ οί ΐίιβ ίίΓδΐ \νίίβ, ϋίά ΐίιβ δββοηά ίιαίί οί ίΐδ \ναγ ΐο 
Κίβν»7. 

διιηιηιίη§ ηρ λνβ οαη αδδβΓΐ ΐίιαΐ ιηβάίβναΐ Βιΐδδίαη αηά Ηυη§απαη 
Γβίαΐίοηδ ίη ΐίιβ ίίβΐά οί ΐβΛΥβΙτγ αη<1 ίίηβ ιηβΐαί λυογΡ βχίδΐβά αηά λυθγθ οί 
α ίαρ βτβαΐβΓ ϊηιροΓΐαηββ ΐίιαη ΐΐιβγ 1ια(1 Ρββη 8ΐιρροδβι1 ΐο. Ηο\νβνβι* ΐΐιβγ 
ρίαγβά οηΐγ α δβοοηάαΐ’γ Γοΐβ ίη ΡοΐΡ βοηηΐηβδ. ϋοηΐαβΐδ \νβΓβ οί άίίίβ- 

Γβηΐ οΙιαΓαβΐβΓ. Ραίΐΐγ οΡΐβοΐδ ιηαάβ Ρ3Γ Ηυη^απ&η ]β\νβ11βΓδ (βΓΟδδβδ, 
ο.(|ϋαπιαηίΙβδ, βαΓ-Γίη§δ) ογ λνΚίοΙι Εαά Ρββη ΐΐ'&ηδροΓΐβά ΙιβΓβ ίϊ*οπι ΐΡβ 
Μ^βδί (Είηιο^βδ βροδδβδ, ΐΡβ βηρ νάΐΐι Εαΐίη ίηδβπρΐίοϊΐδ) £θΐ ΐο Ηυδδία, 

ίίτδΐ οί αΐΐ ΐο ΐβιτίΐοηβδ α1οη§ ΐΡβ βοπυηβΓβί&Ι λναγ, ΐΡαΐ ίδ Κίβν βηοΐ Ηο- 

Ιίί. Κοηιαηβδ^υβ δΐγίβ Λν&δ ρΓβναΙβηΐ ίη ΐΡβιη - αη βχρί&ηαΐίοη Ιιολυ ΐίιβ 
δΐγΐβ ίηίΐηβηββά αηά ρβΓν&(1βά δβνβΐ’αΐ ΡραηβΡβδ οί αηβίβηΐ Βηδδίαη αΓΐ. 

1. Τΐιβ ςυοίαϋοη ΐδ ΙαΙίθη ίΓΟΓη &η βΓΐίβΙβ 1>γ Ο.Ρ. ΚθΡζιι1ιΐη8.: 8θΓβΐ>Γ]8.ηη»,)8. 

03δβ ίζ Κί,ίργα δ η&(1ρϊ5>ί&ιηαί XII ν. (Τΐιβ Κίβν δίΙνβΓ Οιιρ \\:ϋ1ι ΐηδβπρϋοηδ οί ΐίιβ 
12ίΙι β.), 8ονβΐδΙίβΐα 3.ΓθΙιβοΙο§:ί,)& 1951., ν. 15. ρ. 65. 

2. Ο. Ρ. Κ ο γ ζ υ 1ι ί η 8., Ορ. είί. 1951, ρ. 72. 

3. ΙΙήίίβηι, ρ. 72. 

4.0. Ρ. Κ ο γ ζ υ 1ι ί η &, Ορ. οΐΐ. 1951, ρ. 76. 
5. ΙΙ)ΐ(1βΐΏ, ρρ. 75-76. 

6. Οί. 8. Ρ. Κ ο ζ 8 η ο ν, Ενίΐπιί)8 Λ^αάίιηίεονηα ϊ Βογϊ8 Κοίοηιαηονίί, 

ΙζνβδΙί]α ΑΙί8(ΙβΓηϋ Ν^υΐί 888Κ, 7ίΙι δβΡΪβδ 1930, η. 8, 9. Ο. Η τι ζ δ 3, ΙζοΙ)Γ&έβηί]β 
ηΐδδΐίίΐιν «ΟΡγοπιοοπ Ρϊεΐιιιη» (ΚβρΓβδβηΐαΐϊοη οί Ειΐδδϊαηδ ίη οΙίΓοηίοοη Ρίοίυηι), 

ΡΓοΙιΙβηιΐ Ιδΐοπϊ 888Ε. IV, Μοδοολν 1974, ρρ. 86-87. 

7. Ο. Ρ. Κ ο γ ζ υ Ιι ί η α, Ορ. οίί. 1951, ρ. 76. 
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ΡαΓΐΙγ ]βλνβ1δ βΓβαΐβά ίη Κυδδίαη λνοΓίεδΕορε (ΐίιβ Κίβν βΐΌδδ) §οΐ ΐο Ηηη- 

§ανγ. \νοΓΕδ οί Κιΐδδίαη §ιιηδηιίΐΚδ Ιιαά α οΙίΓββΐ βίίβοΐ οη Ηηη§&παη αηηδ. 

Τΐιβδβ βοηΐαβΐδ ν^βΓβ Γβα1ίδβ(1 ίη νανίοαδ ίοΓηΐδ. Ιη ΐΕβ ίΪΓδΐ ρΐαββ I οιι^ΐιΐ ΐο 

ηιβηΐίοη βοηιηιεΓβίδΙ \ναγδ. ΜίΙίΐαΓγ Γβίαΐίοηδ αΐδο τηαάβ ΐΕβΚ βίίβοΐ ίβΐΐ 

ίη ΐίιβ ίοΓηιαΐίοη οί βοιηηιβΓββ. (ΗοΙί<5). Είηαΐΐγ βοηΐαβΐδ ν^βΓβ \νβΓβ ΟΓβα- 

ΐθά ΐΕΓοη§Ε άίηαδΐϊο ΐίβδ. (Κάΐηιάη, Ενίίηι^α). 

ΟΕΟΕΟΕ8 ΕΌΖ8Α 



Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΡΙΛΙΓΓΕΤΣ ΚΑΤΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΡΟΔΙΝΟΥ 
περί τοϋ ίεροΰ Φωτίου 

Ό ελάχιστα γνωριζόμενος ορθόδοξος ιερωμένος έν Ήπείρφ Νικηφόρος Πρίλιγγεύςι, 

ζών κατά τάς πρώτας δεκαετίας τοϋ 17ου αί., ότε ό ούνίτης Νεόφυτος Ροδινός έδρα έν Β. 

Ήπείρω προσπαθών νά παρασύρη τούς εκεί ελληνορθόδοξους εις τό. Λατινικόν δόγμα, 

εις «Λόγον κατά του λατινόφρονος Νεοφύτου Ροδινοΰ» δημοσιευθέντα ύπό τοϋ Ά. Πα- 

παδοπούλου Κεραμέως έκ χειρογράφου της ποτέ βιβλιοθήκης της Ευαγγελικής Σχολής 
Σμύρνης (Κατάλογος των Χεί/φων, Σμύρνη 1877, σσ. 63-64), καλει τό ακροατήριου 
του νά λιθοβολήση πνευμ,ατίκώς τον αποστάτην, ύβρίζοντα σύν άλλοίς τον ιερόν Φώτιον, 
τον Ιωσήφ Βρυέννιον, τον Μάρκον Ευγενικόν καί τούς εσχάτως κοιμηθέντας Μελέτιον 
Πήγαν καί Μάξιμον Μαργούνιον, ύπερμάχους τής ορθοδόξου άληθείας. Ούχί διότι ό Ρό¬ 

δινος κατεπολέμει καλβινιστάς καί λουθηρανούς, αλλά διότι υβρίζει τούς ύπερασπιστάς 
τής ’ Ορθοδοξίας χάριν κενής δόξης, ώς οί Ματθαίος Καρυόφυλλος (ουνίτης αρχιεπίσκο¬ 

πος Ίκονίου) καί ό τοϋ Βατικανού βιβλιοθηκάριος Π. Άρκούδιος. ’Αναιρών δέ τά περί 
τής υπεροχής των Δυτικών ώς σοφών, έναντι τών αγραμμάτων ορθοδόξων, καί την 
περί πρωτείου τοϋ πάπα δόξαν καί τούς νεωτερισμούς τών Λατίνων, λέγει σύν άλλοις* 

ότι δ ιερός Φώτιος υπέρ τούς, κοσμικήν αξίαν περιβεβλημένους καί έξ αύτής άν- 

τλοϋντας τήν δύναμιν αυτών πάπας, υπέρ εκείνους μέν πάντας σοφία έκεκόσμητο, άρετή 
δέ και γνώσει καί βίω πρακτικώ καί θεοιρητικώ ονδενός τών πάλαι ιερών (άνδρών) ήτ¬ 

των... Οΰκ έατιν άρα ό ιερός Φώτιος σκότος, ώς αυτός υπολαμβάνεις ψευδώς. *Α?<Χ εστι 
φως καί φωτός νιος καί ημέρας, νπερμαχών μέν υπέρ τών Θείων δογμάτων της αλήθειας, 

ελέγχων δέ μετά παρρησίας τούς άποστάτας τών ορών τών ιερών συνόδων. Καί διερωτάταί 
δ Νικηφόρος διά τον Ροδινόν: Πώς ονκ έβλιάβης ύβριζών άνθρωπον Θεόν, ταϊς άρεταίς 
καί τη ενσεβεία κεκοομημένον;.... Σύ τις εϊ ό Απόβλητος καί αγύρτης, ύβρί- 

ζων :Εκκλησίαν Θεόν, δόγμασιν Ιεροΐς κεκοσμημένην καί ηθεσιν ίεροϊς άνατεΟραμμένην; 

Σύ Φώτιον τό φ ώ ς τής Όρθοδοξίας, γλώττη βδελνρα διασύρεις; Σύ τον 
φωστήρα τής 'Ιεράς Εκκλησίας καί τό ταντης εγκαλλώπισμα, άναι- 

δεϊ στωμυλία καί φαύλη] Ορασνστομία κατηγορείς; Οντως ονδέν θαυμαστόν εί αυτός, τοιοϋ- 

τος ών τοιαϋτα θρασνστομείς. Οί γάρ πολλοί ονδ’ άρετής βούλονται γνώριμοι γενέσθαι, 

αλλά διά θρασνστομίας καί ειρωνείας καί κολακείας, ών καί αυτός τον βίον άραρότως ζη- 

λ-ώσας, γέγονας κατάλαλος άρετής καί υβριστής θείων άνδρών. Άλλ’ όντως ούδένα βλά¬ 

πτεις, τοιαϋτα γράφων καί λέγων κατά τών θείων άνδρών, άλ,λά μόνον σεαυτόν.... 
Ταΰτα διά τούς κατατολμήσαντας νά παραβάλουν τον Ροδινόν πρός τόν Ιερομάρτυρα 

Κοσμάν τόν Αίτωλόν. 

Ν. Β. Τ. 

1. Βλ. περί αύτοΰ Σπ. Λάμπρου, Αθηναίοι βιβλιογράφοι καί κτήτορες κω¬ 

δίκων κατά τούς μέσους αιώνας καί επί Τουρκοκρατίας, Έπετηρίς Φ. Σ. Παρνασσού, 

έν Άθήναΐς 1902 (καί άνάτυπον), σσ. 43-47. 

ΑΕΤΚΙ ΙΝΕΌΪΤΙ ΒΙ ΜΑΝΙάΕΕΕ ΚΑΗΑΝΤΕΝΟ Ο 8ΑΚΑΝΤΕΝ0 

Ε'ΌρηδοοΙο άί Μαηιιβίβ Κ&Γ&ηΐβΛο ο δ&ΓθϊϊΙβηο1 οΐιβ ςιιί 8ΐ ρη1> 

ΙΑίοη, ίΓβ,ΙΙο άαΐ οοΐ'ριΐ8 νίηάο&οηβηδβ άβ§1ί βογϊΙΛι2, β αίφίαηία ίπαρΓο- 

ρπηιηοηήβ άβίίηίΐο ηβΐ Ιθΐηπιει οΐιο Ιο ίηίΓοάυοβ μύθος βνοΐίο 8. πιοάο (1ΐ 
διήγημα (μύθος δς έξήπλωται διηγηματικώς)3. ΙϊΐνβΓΟ Γαι*§οηιβηΐθ ίΐ'ηίίαΐο 
β, ηβΐ δΐιο ηαοίβο, ηη. Ιοροε άβΐΐα Ιΐ’αάίζίοηο ίηνοΐίδΐίοη (Ι’ϊϊιοοϊιΙγο β Ια 
οοϊΐίΓ&ρροεΐζΐοηβ άοΐ Ιβοηο β άβΠα νοίρβ, άβΐΐα ίοΓζα ο άβ1Γίη£&ηηο, θά 
ίηίίηβ Ια ρΓβν&Ιβηζα άθΐ Ιοοηβ, οΐιβ ΡθδίαιίΓα ΐ διιοί άίπΐίί οΕάθάβηάο 
&1ΓΪ8ΐίηί-ο ίβιάηο), οοηιο ρπΓβ αΐΐα ΐΓαάίζίοηθ βδορεα οί προιάειηο ΐη 
ιηοΐίί ραηίί, πίθδδΐ ΐη πΐίβνο ϊη βρρ&Γαίο, ΐΐ Ιΐη^ηα^ΐο β ίί ΐοηο άβΐΐα ηαττα- 

ζΐοηβ; πια Γοδΐβηδΐοηβ άβΐ Γαοοοηΐο, 1η οοιηρίβδδη δΐπιΙίυΓδζίοηβ ΙβΐΙβΓίΐ- 

ΓΪ3. β οοτηροδίΗνη άβηοίηηο οοηιβ ίΐ ηιοΐίνο ίηνοΐίδΐίοο δία δΐαίο ήρΓβδο 

άαΐ ηοδίΓΟ αηΙοΓθ οοη Γίηίβηίο άί αρρροάαρβ η ^ηηΐοοδα «ϋ ηηονο. 

II μύθος βία δίηίο δβνβΓ&τηοηΐβ Γβ^οίηίο άηΐΐβ 1β§§ί άβΐΐη ΡβΐοΓίοα: 

ροδΐο αί £ΐ*ηάο ίηίζίαίο άβί προγνμνάσματα, άονβν» ΓίδροηάθΓΘ α άβΐβΓ- 

ηιίηηίθ βδΐ^βηζο άί οΐιΐ&ΐ’οζζα, ΙύΓβνίΐά ο ΟΓβάίβίΙίΙη, ρβΓοΕβ ρίή τβοβρΐΐηΐβ 
ηΐ §ίοναηί ηβ ίϋδδβ ϋ ηιβδδα^ϊο πιογ&Ιθ4. Επηο§βηο, Αΐΐοπίο, Νίοοία (Ιί 
ΜΪΓ8. ανβν&ηο ΐη ρ&ρίίοοΙ&Γθ ίηδίδΐίΐο βυ ςιιβδΐί οοηοοίΐϊ, οίίΓβϊΐάο βδβΐ 
δίβδδΐ βδθΐηρί άί μύθοι*. Α&ο6γ& ηβΐ δοοοίο XI ΟίοΛ^ηηΐ Οβοπιβΐρα, βθ- 

οοηάο Ια ίβδίίηιοηί8.ηζ& άί Οίοναηηΐ ϋοχηρηίΓθδ, ιάοοηίβΓηαβρη Γβδί^βηζη 
άθΐΐα δθπιρίίοίΐά άοΐΐη φράσις ηοΐ μύθος, ίη ηιηηίβΓ& οοβΓβηίθ ηΐΐη δΗηα- 

1. 0!γ. ί ηιΐοί ρΓβοοιΙθηΙί «υη οριιεοοίο ίηβάΗο άϊ Μ&ηιιβίβ ΚαΓαηΙβηο ο δηΓ&η- 

Ιβηο», ίη Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών ΧΚΙ, 1975-1976, ρρ. 213-221; 

«υη’ίηοάιίδ. άΐ(1&δ03ΐί& (1ί Μηηυβίβ ΚηΓαηί,θηο ο δαΓαηί,βηο», ίη ΒοΠηίίίηο ΗβΠα Βηάίη 
Ογθοβ. άί αΓοίίηί'θΓΓθιί,η XXX, 1976, ρρ. 139-150 6 «ϋυ© ορίδίοΐ© ίηβοΐϋβ άί Μαηηοίο 
ΚδΓηηΙβηο ο δ&Γ&ηίθηο», ίΐιίάβηι XXXI, 1977, ρρ. 103-119. 

2. Οοά. νίηάοΒ. ρΐιίΐ. §γ. 321, «ηβο. XIII, ίί. 227ν-229 (= V). 

3. V, ί. 227ν,8. 
4. ΟΙγ. Η. Η ιι η $ ο γ, Βίβ ΙιοοΙίδρΓ&οΙιΙίοΙίθ ρΓοίηηβ ΚϋθΓηΙιΐΓ άβΓ Β^ζαηΙί- 

ηβΓ, I, Μϋηοΐΐθη 1978, ρρ. 9438. 

5. ΟίΓ. Ηθγπιο^., ρρ. 1-4 Κ & Ι· β; Αρίιΐοη., ρ. 1 ΚθΒβ; ΝίοοΙ. Μγι·., 
ρρ. 688. Ρ © 11 β η. Επηο£βηθ ηιηηιβίίθ Ια ρο88ίΙ>ϊΙίίά άί έκτείνειν ίί μύθος, ΐϊΐβάίαη- 

1© ΓίηίΓοάηζίοηβ ά©1 άίδΟΟΓδΟ άΐτβίΐο (ρ. 2, 11-14: ποτέ μέν έκτείνειν, ποτέ δέ σνστέλ.- 

λειν... εί νυν μέν αυτόν ψιλών λέγοιμεν κατά άφήγησιν, νυν δέ λόγους πλ,άττοιμεν τών δε¬ 

δομένων προσώπων), άβΐ οΐιβ ροΓία βδθΓηρίο (ρ.3). II μύθος, δβοοηάο Εηηο^βηβ, δί 
αάάίο© ίη χηοάο ρΓβοίρηο αί §ίοναηί, ροίοΐιβ ίηάίπζζα αί Ι)βη© 1© Ιογο αηίπιβ: δηα ρτ©- 
ΓΟ^αΙίνα © Ι’βδδβΓ© ψευδής, Πΐα χρήσιμος 6 πιθανός (ρ. 2,4-6: ψευδή μέν αυτόν άξιοϋσιν 
είναι, πάντως δέ χρήσιμον πρός τι τών έν τώ βίφ· έτι δέ καί πιθανόν είναι βούλωνται). II 
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ζϊοηβ β αΐ ρΓοία^οηΐδΐά1. Εά ΐηνβΓο ΐυΐΐί ΐ μϋθοι Μζαηΐίηί α ηοί ρβι*νβ- 

ηυί-ΐ 8ΐ ΓΐοοηοΒοοϊΐο ξΐ'0880 ηιοάο ϊιβί «βαηοηΐ» ροβίΐ, βδρπηιβηάο Γβ8Ϊ£βηζα 
(1ί ιήδροηάβΓβ αΐ ρΓΐηιί Εΐδθ§ηΐ βοίυβαΐΐνΐ <1βΐ §ΐοναηΐ2. Εβ δΐβδδβ ίοηίί 
Γβί,ΟΓΪοΙιβ ανβναηο ροί οΙιΐαΓαιηοηίβ (ίΐδίΐηΐο άαΐ μύθος ΐΐ διήγημα, οοη- 

οβρίΐο, (ΐυβδΐ’υΐΐΐιηο, βοηιβ ϋ δβοοηάο §Γαάο άβΐ τιρογνμνάσματα. 5β άΐίίβ- 

ι*ίνα άαΐ μϋθος ρβΓ αρ^οπιβϊΐΐο β ρΓθία§οηΐδίΰ β Γΐβΐιίβάβνα υηα ίοπηα. αΐ- 

ηυαηΐο ρίύ αΗΐβοΙαΐα, άονβνα ριΐΓ δβιηρΓβ ροΐ'δΐ πθϊ Ιΐτηΐΐΐ άβΐ §Γαάΐ ΐηί- 
ζίαΐί άβΐΐα ίοππ&ζΐοηβ ΐ'βΐοπβα β οοηββρναΓβ, άΐ οοηδβ^υβηζα, 1β ρΓβΐ’ο^α- 

ΐίνβ άβΐΐα οΙιίαΓοζζα ο άβίΐα δοιηρίΐοΐία3. Ε’ορυδβοίο άΐ Μαηυβίβ ηοη ηβϊΐ- 
ίΓα ΐη ηοδδυηο άβΐ άυβ £βηβη: δβ οοηάΐνΐάβ βοΐ μϋθος Γαι^οπιβηΐο, βοΐ 
διήγημα, Ιια 1)βη ροοο ΐη βοιηυηβ. ΡΓοίιαβΐίηιβηίβ Ι’αυΙοΓβ ηοη άονβ βοηοβ- 

ρΐι*1ο οοιηβ μϋθος ο διήγημα, Εβηκί βοηιβ βοπιροδΐζΐοηβ ΙβΙΙβΓαπα αυΐοηο- 

ιηα, ΓΪί1βΐΐβϊΐΐβ βδΐ§βηζβ β δΐΐυαζίοηβ ρβΓβοϊίαΙΐ: ηβ β ίβδΐίηιοηβ Ια ίοπηα 
νο1υΐαΐΏ.βηΐβ βοιηρίβδδα, αηβΐιβ αΐΐ,Γανβΐ’δο ΐΐ ίΓβςυβηίβ ΐηιρΐβ^ο άΐ ίΐ^υ- 

Γαζΐοηΐ δίΐΐΐδΐ-ΐβΐιβ, ΓαοβυΓαΙ,α πβΙαβοΓαζίοηο άβΐΐβ ίοηί-ΐ ΙβΉβΓατΐβ, 1β ρΐύ 
ναιάβ, Γίϊιίροάιιζίοηθ άΐ ΓαηΙά Ιβδδίβαίΐ β αΓάΐίΐ ηβοίο^ίδΐηΐ4. δίατηο ίοτδβ 

δυο βδδβΓθ πιθανός δία ηβΙΙα πιίδυΓα ίη ουί ί ίαίίί οοηνβη^οηο αί ρβΓδοηα§§ΐ (ρ. 2, 

6 3. : άν τά προσήκοντα πράγματα τοϊς προσώποις άποδιδώμεν). 6 άΐ Αίίοηϊο (ρ. 1, 11- 

14) Ια ίπρ&Γίίζίοηβ (Ιοί μϋθος ίη λογικός (ρΓθία§οηίδίί §ϋ υοηιίηί), ηθικός (ρΓοία^ο- 

ηίδίί §Ιί αηίιηαΐί, οοιηβ ηβΙΙα ρΓβδβηίβ οοπιρόδίζίοηβ) β μικτός. Νίοοία άΐ Μϊγη, ηιοΗο 
ρί?ί ρτοΐίδδο, δί ποοηοδοβ ίυίίανία ηβΐΐβ άαίβ άβίίηίζίοηί, βά ίη$ίδίβ ίη πιοάο ραΓίί- 

οοΐ&ρβ δυΐΐα δβηιρΗοίΙά άβΐ Ιίη^α&^ίο ο δυΐΐά πιθανότης. ΕδρβΙΙβ ίηοΐΐρβ (ρ. 7,8δ.) άαΐ 
μϋθος ί οοδίάάβίίί μυθικά διηγήματα, οίοβ ί Γηίΐί άβ£ΐϊ άβΐ β 1β α11β£0ΓΪ6. 

1. ΟίΓ. λν & 1 ζ, II 176, 26-177, 13 {ρ, 177, 2 8. : άπέστω δέ ταύτης [δΟ. φρά- 

σοως] και πάσα περί βολή και πλοκή και περίοδος). 

2. Ρπηοίρ&ίθ Γ&οοοΙΙα ό ίΐ Οοτριι$ ΡαδιιΙαηιηι Αβεορϊοαηιηι, βά(3. Α. Η η υ δ- 
γ α ί 1ι-Η. Ηυη^βΓ, ΙΑρδίηβ 1959 β 1970. ΙΙη’ίΐηιρίει δί11ο§β ίανοΐίεΐίοη άα υη 
οοάίοβ Ι>Γ9ηο9.οοί9ηο ίυ βάίίη (1& Ρ, 8 1) ο γ <1 ο η θ, ίη Είνίδίη ίηάο-^τβοο-ίί&Ιίοη, 
XVI, 1932, ρρ. 35-68. ΝβΙ XII δβοοίο ίΐ μϋθος θ Ιβδϋηιοηίηίο, ηβΐΐ’ηηιΐιίΐο άβϊ προ- 

γυμνάσματα, Ιτ& §Ιί &1ίπ, (ίη ΝίοβίοΓΟ Β&δίΐηοβ (οΓγ. \νη1ζ, I, ρρ. 432-438), οΐιβ 
οίιΐιβάίδοβ δοδίηηζίεύπίβηΐβ ηί ο&ηοηί, δία ρυΓβ ιη&ηίίβδί&ηάο α ΐΓαίϋ υη ρίώ οοιηρίΘδδο 
ίηιρο§·ηο ΙοΓπιαΙβ. 

3. Εηηο^βηβ (ρ. 4, 6δ.) (Ιοίίηίδοβ ίΐ διήγημα : εκθεσις πράγματος γεγονότος ή 

ώς γεγονότος β ηβ (ΙίδΙίη^υβ ςηαΙίΓο δρβοίθ (μυθικόν, πλασματικόν [δραματικόν]. 

Ιστορικόν, πολιτικόν), β οίηςυβ σχήματα ο ρτορπβία Γβίοποίιβ. Αίίοηϊο (ρρ. 2 δ.)βρίώ 
ρτβοΐδο ηοί ροΓΓβ Ιο ρΓβΓ0^&Ιπ,·β άβΐ διήγημα άίδίίη^υβηιΐοηβ ςυαίίΓΟ (σαφήνεια, 

συντομία, πιθανότης, ελληνισμός), δοδίαηζί&ΐηιβηίθ οοηίοηηθ αά Αίίοηϊο θ ςυ&ηίο 
άβίίο (Ια Νίοοία <Β Μίτα (ρ. 14,9 δδ.), οΙίθ Γίο1ιί&ηι& ίυίίανία Ραίίβηζίοηθ δυΐΐα σαφή¬ 

νεια θ Ια συντομία, ρΓβοίδαηάο (ρ. 14, 11δ.) οΙίθ Ια όνβνΐΐαε, δρβδδο, δί Γίδοίνβ ίη α σα¬ 

φήνεια. (οίΓ. §ί& Ηοι·αί., α/’δ ροβί., 25 δ. ... ότενίε βεεβ ίαδονο, οδεειιπιε (ίο). Μυθικά 

διηγήματα (οίρ. εαρτα, ρ. 151, η. 5) δοηο ροί αίοηηβ οοπιροδίζίοηί ίηδθπίβ ηβΐ οοτριιε 
ΐα&νίαπιτπ άΐ ΟΓθ^οηο άί ΟίρΓο (ρρ. 215-230, ηηΓ. 17.18.20 Ε η δ ί γ α ί ί & ά β δ). 

4. Ε’αΐία ρΓβδοηζα άϊ ηβοΙθ£ίδΐηί αρραΓβ υηα ο&Γαίίβΐ'ίδίίοα οοδί&ηίβ (Ιθ^ΐί 
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(Ιΐ ίτοηίθ α<ί υη ο&δο <ϋ ΐηδοίί'βΓθη.ζα άβϊ «οαηοηΐη,οΐιβ ηοη ηιαηοα (1ΐ ροβοο- 

(Ιθηίΐ ηβΐΐα δίΟΓία ΙοΐΐοΓαπα άβΐ ΧίΙ δβοοίο2. 

Νβΐΐ βρΐδίοΐα α Οοδίαηίΐηο Καίοβίΐιβδ3, Μαηυβίβ, αοουδαηάο Ια δυα 

ΐη(1ΐ£βηζα, δί Ιαιηβιιία άβΙΓίηοοΓηρΓβΐΐδΐοηβ ουί να ΐηοοηίΐΌ ΐΐ δυο ΐηιρβ^ηο 

ουίΐυΓοΙβ, άβίίβ, ιη,ΐδβΓΪα οΐιβ οοπιροΓΐα ΐΐ ευο βίος φι/Ασοφος (Ιβηυηοΐαηίΐο 

οοδΐ, νβίαίαηιβηΐβ, ΐΐ ρΓβναΙβί’β άι αΐίη ηβΐία δίβηα άβΐ ρσίβΓβ4. Νοη β άα 

βδοΙυάβΓβ οΐιβ αίΐΓανβΓδο ^υβδΐ-α δυα ηυονα οοιηροδΐζΐοηβ, Μαηυβίβ νο§1ΐα 

αηοόΓα γϊΓθγϊγ8Ϊ αΐία δυα δΐΐυαζΐοηβ ρβΓδοηαΙβ, ϊΐβίί’αιηΒΐίο άβΠα §βηβΓαίο 

οοη<3ιζΐοηβ ροΐΐίΐοα άβί ί,βηιρο: §1ΐ ΐη§αηηαίοοΐ, 1β νο1ρΐ? οηιβ^οηο, ροο- 

ορυδοοίί <3ί Μαηυβίβ (οίρ. ηυαηίο «Ιβίίο ηβί ηιίβί οϋαίί ρΓβοβάβηίί αΓίίοοΙί). ΝβΙ ρΓβ- 

δβηίβ ορυδοοίο ηβ Ιιο αοββΓίαίί Ββη νβηίί (οίΓ. ΐηάεχ νβώοηιηι ηοΐαΗΙιιιη). ΤΓα 
§Ιί αΐίρί, ιηβΓίίαηο αίίβηζίοηβ ραΓίίοοΙαΓβ άποριστος 10; βραδνδρομος 41; δαιτα- 

λουργός 112-3 (οίΓ. δαιταλονργέω, δαιταλουργία); δουλοφρονέω 29-30 (φ. δονλόφρων); 

έξώτοπος 24 (οίΓ. εξωτικός, έξώφορος); ζφοκράτωρ 85 (οΓγ. ζωοκόμος, ζφοκτύνος, 

ζωολάτρης); θραυστικός 20 (οίρ. Θραυστήριος, θραύστης, θρανστός); λεοντοτοόφοε 
102 (οίΓ. λεοντοτροφία)· ξενοκομία 116-7 (οίΓ. ξενοκομεϊον); σμικροφρονέω 29 

(οίρ. μικρόφρων, μικροφρόνως). Αηοΐιβ ηβ§1ί στίχοι άί δββυΐίο ρυΙιΜίοαίί; ίηοοηίπ&ηιο 
ϋυβ ηοίβνοΐί ηβθΙο§'ίδηΐί: ήδνσμότης 30 (οίρ. ηδυσμα, ήδνσμάτιον) β πηλοχαρής (= οΐιβ 
δί Γα11β§ταηο Ίβΐ Ηπιο [Ηβίίο άβί ροτοί]) 33 (οίΓ. πηλ,ότροφος, πηλωφόρος, πηλοφύρατος, 

πηλόφνρτος). Τγπ Ιβ ίί^υΓβ δίίΙίδίίοΗβ, δί ηοίΐ ίη ρτίπιο ΙυοβΌ Π ίΓβςυβηίβ ίΓηρίβ§Ό ΗβΙ- 

Υαεμηάεΐοη (ραοοοηιαηάαίο Ηα ΕπηοΒ'βηβ {ρ. 6,2] β δονβηίβ αρρίίοαίο ηβί διηγήματα 
Ηαδίΐαοίαηί [οίρ. \ν α 1 ζ, I 429, 17-20 &!.]) : οίρ., ρ.β., 11. 16-17; 40-42; 97-99. 

8ί ηοίίηο αηοόΓα 1β (ίςαναο οίμιηοίοςιοαε (ρ.β. 2 δεσμοϊς έγκατέδησεν; 10 σοφόν 
κατασοφίσααθαι; 11 παραλογίσασθαι λωγισμούς; 87 βλ,έμμα προβάλάειν) §Ιί οχψηονα 
(ρ.β. 3 σθεναρός ασθενής; 3 πολυδύναμος άναλκις; 9-10 έν άμηγάνοις ενμήχανον), 

ίαΐνοΐία ιηα^ίοηηβηίβ βνΜβηζίαίί Ηαΐ οοίηοίάβηίβ ίηιρίβ^ο άβΐΐα αΙΙίΐεΓαίίο (ρ.β. 29 

μεγαλόφρων σμικροφρονει 31 ανυπόκριτος υποκρίνεται; 61-62 εύλογος παράλογος), 

οΠβ β, α δυα νοίία, αΗΗαβΙαηζα ίΓβςυβηίβ (ρ.β. 65-66 καταρρακτικώς.... έπαράξαι; 

81-82 γαστρός βοράν; 83 έμμισθος παράσιτος; 88 λάθρα κρατεϊν). Νοη ηιαηοαηο 
αίουηβ ηιβίαίοΓβ (ρ.β. 3 ό τον καλάμου θήρ [= ίΐ Ιβοηβ, «Ια Ηβίνα άβΐΐα ίΓαάίζίοηβ 
ΙβίίβΓαηα»]; 117 όδόντων όβελίσκοις, βοο.), δοοηδίβϋαίβ, ρβΓοΙιβ οοηίΓαπβ άΙΙά σαφή¬ 

νεια, ϋαΐ οοβνο ΝίοβίοΓο ΟΙίΓγδοΗβΓβ'βδ (οίΓ. Ε. \ν ί <1 ίη & η η, ϋίβ ΡΓΟ^ηιηαδ- 

ιηαία Ηβδ ΝϋίβρΗοΓΟδ ΟΗΓ>’δθΗβι^βδ, ίη Β^ζαηίϊηίδοΗ-ηβυ^πβοΙηδοΗβ 3αΗΓΗϋοΗβΓ 
XII, 1935-1936, ρρ. 242 δδ.). 8ϊ ηοίί ίηίίηβ οοηιβ Ια ηαΓΓαζίοηβ δία αρρβδαηίίία 
δρβδδο άα ο,αάβηζβ ^ηοηιίοίιβ (ρ.β. 32-34. 52-53). 

2. Οίρ. Α. Ο α γ ζ γ &, ΕϋβΓ&ΓΪδοΙιβ υηά ΓΗβίοπδοΗβ ΡοΙβιηΐΗβη ίη άβΓ Κοπί- 

ηβηβηζβϋ, ίη Βγζαηίίηοδίανίοα XXXIV, 1973, ρρ. 1-14 (= 8ίοήα βά ϊηίβΓρΓβίαζίοηβ 
άι ίβδίι Ηιζαηίίηί, Εοηάοη 1974, πγ. VII); ΤορίΗ υηά Τβηάβηζ άβΓ ΒγζαηίΐηίδοΗβη 
ΕϊίβΓαίηΓ, ίη Αηζβϊ^βΓ ά. οδίβιτ. ΑΗαά. ά. \νίδδβηδοΗαίίβη, ΡΠίΙ.- Ηίδί. Κΐαδδβ ΟΧΙΙΙ 
1976, ρρ. 301-319. 

3. ΟίΓ. ΒοΙΙ. «ΓοΙίαίΘΓΓαία, 1977, οϊί., ρρ. 103-119 (ίβδίο ρρ. 109-115). 

4. Ε βρίδίοΐα β άίΓβίία αΐ διδάσκαλος οικουμενικός β ροδίυΐα ρΓοΗαΗΠηιβηΙβ 
υη αναηζαηιβηίο ηβΙΙα 'δοηοΐα ραίπαΓοαΙβ’, ιηα ίΐ άίδοοΓδο οΗβ νί 8ί δνάυρρα ίηνβδίβ, 

ηβΐΐβ δυβ Ιίηββ ^βηβραΐί, Π ρροΠΙβηια άβΐΐα ίυηζίοηβ άβΐ ίίΐοδοίο ηβΙΙα νίία ρυΗΗΙΐοα’ 

πιοΐίο άίΗαίίυίο ηβί XII δβοοίο (οίΓ. ΒοΙΙ. ΟΓοίίαίβΓΓαία, 1977, οϊί., ρρ. 104-107). 
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ροηβηύοδΐ οοη αηώϊζίοδΐ ρι·ο§Γ3ΐηιηί ψιαίΐ δβΐ’νΚοη άβΐ ροΐβΓβ β £&1οδί ου- 

δίθ(ϋ άβΐΐα 5ΐι& ίη.ίβ§ΓΪί3, ΙαίΜονβ ϋ ίϋοδοίο β 3&δοί&ίο Ιοηΐηηο ηβ11& $υη 
πήδθπα β (ϋδρΓβζζαΐο οοιηβ υη βδδβΓβ δΐΐ’ηηο, υνυίδο (1&1 ηιοϊκίο1. Μα δΠδ 
ίΐϊΐθ, αηοΐιβ δβ ηοη δδΓδ ίαΐΐα §ίιΐδ1>ΐζί3 υΐΐ’βδοΐυδο, Ρίη§δϊΐηο 3&χ& ρηώΐο, 
ιιΐδ ηοη ρβΓ υη.3 δοβίΐη ΐΌζίοη&Ιβ ο υη Γδννβάίηιβηΐο 6β3 ροΐβΓβ, Ρβηδί ροι 
1& 1ο§ΐθ3 ΐηΐβΓπυ άθΐ ροίβΐ’β δΐβδδο, οΐαβ ΗδΐαΜίδοβ ΐ δυοί άϊή%ϋ ηρπδϋ- 

ηηηάο, ηΥΐΓανβΓδο 1δ ρυηΐζίοηβ άβΐί’ ίη§αιιηο, ιιη οθγΙο βψαΐΐίΐηύο ϊι·3 1β 
ρδΓΐί: ϋ Ιθοηβ (Ιοί ιιοβϊγο μύθος ίΐηοίπιβηΐβ άίνοι-α Ια νοίρβ, ηοη ρβΓοΙιβ 
8ΐ Γβηάα οοηί-ο άβΐΐβ. δυα ηιαίν&^ΐΐη, ηι& δβ§ηθη(1ο ΐΐ δοΐο ΐδΐίηίο ϊβΓΪηο2. . 

1^0 οίηηυο Ρΐ’βνί οοηιροδΐζίοηί §'ίαιη1ήο1ιβ, ρβΓ ΐοί&Π Ί>ΓοηίδδΘίίβ νβΓδί, 
(|ΐιί (ϋ δθ§υΗο ρυΜίουΐβ, οοδίϊίυίδοοηο ίηΙΐ-3 1η ρΓΟοΙυζίοηβ ροθίϊοη άβΐ 

ηοδΐΓΟ αυΙοΓθ3. Ι^α δβοοηάα άβΐΐο ροββίοΐβ, ίοΓίοηιοηΐο τηοάθΐΐυΐυ δη υη 
Ιβδΐο ^ίβηύήοο (ϋ Μΐοΐιβίβ ΡδβΙΙο4, ο ίΓ&άίία οοήιβ άί ΤβοάοΓΟ Ρτοάροηιο 
(Ιαί οοά. νβί. §ι\ 50 β άα βδδο £υ βάίΐα άα \¥. ΗοΓηηάηβι*5. ΙηβάΗο, α οΚο 
ίο βαρρία, 1β &Ηγθ, (ϋ ουί 1* ρήπια β &ηο0Γ& υηα ΐΘ&ϋΓηοηίδηζα άβΐΐη ίοΓίυ- 

113 άβ§1ΐ αβηϊξτηαία ηβΐ XII δβοοίο*5. Μοάβδίο, ηβί οοιηρίβδδο, ίΐ οοηΐβηυίο 
β (Ιβοίδδΐηβηίβ ιηοΓ3ΐβ§£]&ηΙβ, ηια ΓαοουΓαία βΙθΡοΓαζίοηβ ΙβΙΙοΓαπδ, 

Υητδαηίΐαδ άθΐΐϊηδίβιηβ, ηιαηϋβ&ΐβηο 3ιιοογ& υηυ νοίΐα ϋ ρΓβναΙβΓΟ 

(ΙοΙΓίηίθΓβδδβ ίοπηηΐθ. 
(^υ&ΐοΐΐθ ΙΐΓβνο 3ηηοί3ζίοηβ πιβίποη. ΒΐΓθΙίυηιβηΙβ ρίβρβΐΐ^ΐΐ δοηο 

ΓϊδΟδΐΙΙδΡίδ άοάβοββίΙΙ&Μοβ. άβΐ ΐπιηβίΓΟ, Ια ρδΓΟδδΗοηβδί, ϋ άϊνί&ίο (Ιοί 
\Ά%ο θ άοΐΐθ δοΐυζίοηϊ δροηάδίοΐιβ ΐη δθάβ ραπ. Ρυ τη&δδίηια ΙίΡοΓίη β 
Ιηνοοβ 08δθΐΎ3Ϊ3 ηβΐΐυ (Ιθίΐηίζίοηο άβΐΐυ ηυυηΐΐΐέ., οΙΊ,γθ οΐιο ηοϊ ηοιηΐ 
ρΓοριί, ηοΐΐο 0081(1(1611.0 νοουΐί άίοΙίΓοηαβ (α,ι,υ), βηοΚβ οοηίΐΌ 1β οοηιυηι 
ηοΓίηο ρΓΟδοάΐοΙίθ (ρ·β. 3 άμβρόσϊος; 26 μακαριότης). 8ϊ ΟδδβΓνΐηο ϊηοΙΐΓβ 
ΐ οδδΐ (ριηί ρΐ’οροδίί: 4 κεφαλήν; 5 κάτίδτ]; 10 φίλα.; 17 καθαρός; 18 άμα , 
20 καλά; 23 κόρακας; 25 ^ναφνρεσθαι; 27 πάλιν; 28 μάργαρον; 30 καθα¬ 

ρόν; 33 πηλοχαρών; 35 μνσάρών; 10 φίλος; 11 μέλϊτος; 16 τΐ; 31 σηρι¬ 

κόν; 36 χάρϊν; 6 χνσιν; 8 ενφρόσννον. 

1. Οίι*. βρ., 11.64 δδ. (ΒοΙΙ. θΓθΙΙαίβΓΓ&1&, 1977, οΐί., ρ. 112). 

2. Οίρ. 11. 109-121. 
3. V. ί. 230 (οϊγ. ριΐΓβ ΒοΙΙ. ΟΓοΙίδίβΓΓαΐδι, 1977, οϋ., ρρ. 105 δ., ηοϊ» 8). 

4. ΟίΓ. Μί<Λι. Ρδβΐΐ., ϊη δειοβι-άοΙβίΏ ίη<1ΐ£'ηυιη = 0&Γζγ&, νβΓδί β υη ορυδοο- 

1ο ίηβάίϋ <ϋ Μΐβΐιβίβ ΡδβΙΙο, Νδροϋ 1966, ρ. 24 (ο!γ. ρυΓβ Βγζαηΐΐηοδίυνίου XXXVII, 

1976, ρ. 226 [Γββ. \Ύ. Η 6 γ & η ά η β γ, ΤΙιβοάοΓΟδ ΡΓοάΓοηιοδ (οΙγ. ίη/τβ, ηοί& 5}]). 
’ 5. θίϊ>. ν\Γ. Η ο γ & η ά η θ γ, ΤΙιβοάοΓΟδ ΡΓοάΓοιηοδ, ΗίδΙοΓΪδοίιβ ΟβάίοΜβ, 

\νίβη 1974 («λνϊβηβΓ ΒγζδηΙϊηίδΙίδοΙιβ δίυάΐβη» 11), ρ. 71 (Γβά. οδρππιβ ύυΜηο 

δυΐΐ’βυίθηΐίοίΐα ρΓοάΓΟίυΐβδ άβΐΐη οοιηροδΐζίοηβ). 
6 0£γ., ίΓ3 §1ΐ διΗπ, Μ. Τ γ β υ, Ευδίηίΐηΐ Μ&θΓβιη1)θ11ί3β ςυ3β ίβπιηΙιΐΓ 

ββηίκηΐΛία, ίη Ργο§τ. ΡρΐβάΓ. - αγηχη. Βρβδίαυ, 1893, ρρ. 1-47. Οίι*. ρυΓβ Η υ η §· β γ, 

ϋίβ Ιιοοίχκρτυοίιΐίοίχβ..., Οϋ., II, Μϋηοΐιβη 1978, ρ. 119. 

<ΜΑΝϋΒΕΙ8 ΚΑΚΑΝΤΕΝΙ νΕΒ 8ΑΕΑΝΤΕΝΙ) 

ΟΕ ΕΕΟΝΕ ΕΤ νυΕΡΕ 

ελιξε και χρ ονικοϊς δ ε σ μ ο I ς έγκατέδησεν. εντεύθεν τοίνυν 6 

σθεναρός ασθενής, ό πολυδύναμος αναλκις, ό τοϋ καλάμου Οήρ τω γήρα κατά 
κάλαμον εύθρυπτος, 6 βριθύς την ορμήν μαλακός την ίσχύν, ό βρυχηθμώ 

5 και μονω και τοϊς των ζώων βριαροΐς δνσαπάντητος και κνωδάλοις ευκα¬ 

ταφρόνητος Γένδον άμέλει σπηλαίου 'μένει, απρόϊτος οικουρεί, πολνχρο- 

νοις φλοιών μοχλοϊς έγκλειόμένος, καί καταμοχλεύει σώματος θηροφυλα- 
κονμενος. 

’ Αλλά πολύτροπον ή κερδόο τό ζώον καί εν άμηχάνοις ευ μ ή- 

10 χάνον και εν άποριστοις εύπόριστον καί σοφόν κατασοφίσασθαι πράγμα¬ 

τα καί δεινόν παραλογίσασθαι λογισμούς, ϋπεισι 'σνν δόλο/ τώ λέοντι, 
τοϋ σπηλαίου καταχορευει. τό βασιλικόν δήθεν σοφίζεται, τό ηγεμονικόν 
αίδεϊται, τό γήρας έλ,εει, τό εϋνουν υποκρίνεται, επί τή άλω π εκ ή και- 

νοτέραν οΐον λ ε ον την περιβάλλεται, «ό έμός—φησί— δεσπότης ύπάρ- 

15 χείζ, λ,εον, κρσπος εν τοϊς ζώοις 'αϋχεϊς , ά ρ χ ή ν ηγεμονικήν πε- 

ριβεβλι,ησαι. την δουλειάν ομολογώ), θέλω τό εϋνουν γνμνώσαι, τό 'πιστόν φυ- 

λαξαι , την δεσποτείαν σεβάσασθαι. έτοιμός είμι θεράπευσαι τό τον γήοως άο- 

1-3 βΐ. Αβδορ. 196 — 85,7δ. Οΐι&ιηΙΐΓγ λέων γηράσας καί μη δυνάμενος δι άλκής έαν- 

τω τροφήν πορίςειν. 205 = 90,18 λέων γηράσας ένόσει κατακεκλψένος εν άντρω οί. ΒαΟτ. 

103,2 πολ.λών γάρ ήδη τώ χρόνω γεγηράσκει &1. 1 Ρ1υΐ3Γθ1ΐ. ΡβΓΪοΙ. 15, 161ο = 12, 

20, 1 5. Ζίο§;. οί. ΡΙαί.ΟοΓ^. 320ο ήν ποτέ χρόνος δτε 91. 1 ΟβθΓ§'. Ρίδΐά. ΡβΓδ.ΙΙΙ 151 = 

122 ΡβΓίυδί 2 ΡΜ. Ιββ'. IX 864β δεσμω δεθείς 4-5 οί. 8βρ1υ3§·. ρτον. 19, 12 

βασιλέως απειλή όμοια βρνγμώ λέοντος 5 οί. Ογπΐΐ. Αίοχ. ΐη Ηοδ. 5,93 = ΡΟ 
ΕΧΧΙ, 160α λέων... δνσάντητον την ορμήν 6 ΑηιρΜδ 1,13 βχ ΑΙΙιβη. XIII 559 1) = 

II 236 ΚοοΕ 9-10 Ατΐδί. Μδί. αηΐηι. IX 614ί3 34 οί μέι> εύμήχανοι... οί δέ άμηχα- 

νώτεροι 11 οί. ΡΙαί. Τίιη. 34Β λογισμός λογισθείς 11 οί. Αγ. νβδρ. 465 λάθρα... 

νπιοΰσα Αβδοΐι. ΡβΓδ. 755 οί. Αγ. β<ρ 1068 δολίαν κερδώ 13-14 οί. ΡΙυί&Γοίι. Εγε. 

7,43/α = III 2, 100, 19-21 Ζίβ§;. οπού ή λεοντή μή έφικνεϊται, προσραπτέον έκει την 

άλωπεκήν οί. Ζβηοίχ 3,75 = ΟΡΟ I 75 Αροδίοΐ. 7,48 = ΟΡΟ II 406 οί. βΐίαιη Μίοΐι. 

ΡδβΙΙ. βρ. 123 = II 147, 10 ΚιιγΙζ-ϋτβχΐ τή λεοντή καί τή κερδοϊ χρηστέον ήμϊν 

15 Ευι\ Βαοοίι. 310 15 οί. Αηδί. ροΐ. III 1288α 12 16-17 δορίυ Οβά. Οοΐ. 626 
17-18 οί. ΒαΙ)Γ. 103,7 ώς λέοντος άρρώστον 

Οοά. : νΐηάοΒ. ρΜΐ. §τ. 321 δαβο. XIII, £ί. 227ν - 229 = V 

I η δ 0 Γ ί ρ ϋ ο : τοϋ αύτοϋ μύθος δς έξήπλοηαι διηγηματικώς 

4 βριθής V 12 καταχωρενει V 14 λεοντήν V 15 ηγεμονικήν Υς 
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ρώστημα, τό τον σώματος ασθενές νοσοκομήσαι, τό τον λιμόν 

τ ρ αν μ α Ιάσασθαι και τον τής ατροφίας άκέσασθαι μ ώ λ ω π α, 

20 'φάρμακιι τροφής 'έπιπάισσουσα τό τον γήρως θραυστικόν συνδονονντα καί 

τό τραχύ τής λαμαγχόνης λ ε α ί ν ο ν τ α. β ρ ο: μ ά των σοι π λ η¬ 

ρώα ω τό σπήλαιον, τρυφής τ α μ ε ί ο ν άναδείξω, έργαστήριον πανδαι¬ 

σίας, θήρατρον άπονον, άπραγμάτεντον τράπεζαν, συναθροίσου σοι τα των 

ζώων έξώτοπα, μίαν αυλαίαν τό σαν περιχορενοντα σπήλαιον και καταπη- 

25 δώντά σοι τής γαστοός καί έκφατνιζόμενα τώ ταυ της κοιλώματι. μόνον εΐ 

εμοϊ Γδσον τάχος πεισθείς, τό γήρας κατασοφίση, τό νενοσηκός ύποκριθής, 

ί'. 228γτο 'κατά φνσιν5 ενσθενές εις τό'παρά φνσιν δνσπαθές μεταστρέφεις \καϊ τον 

χρονικόν τής φνσεως μαρασμόν εις παραφθοράν τή νόσω σωματική». 

Πείθεται τοντοις ό λέων, ό μεγαλ.όφρων σμικροφρονει, ό βασιλικός δον- 

30 λοφρονεϊ, 6 φανερός θηρατήρ κρνφαϊον θηράσας καθίζει λ 6 χ ο ν ς, ό 

ανυπόκριτος υποκρίνεται, εις σκηνήν τό σπήλαιον μετασκευάζει, προσωπεΐον 

απάτης νπέρχεται καί ετοιμάζει όραμα κερδαλεώτατον δεινόν γάρ ή ανάγκη καί 

τον μεγαλουργόν σμικρϋναι καί τό ηγεμονικόν δουλογωγήσαι, καταβαλεϊν 

καί τον άκατάβλ.ητον. έζεισιν ή άλ.ώπηξ 'κήρνξ διαπρύσιος*, έρχεται τό κλ.ε- 

35 πτικόν άνάστομον ένυάλιον, 'σαγήνην5 γλ,ώττης 'άπλ.οΤ, ένδον συνέχει 

τά των ζφων ενάγωγα. ανεισι λόφους, κάτεισι κοιλάδας, έπεισι καί τά άγ- 

χώμαλα, ξυνα.υλίαν ζφων αθροίζει, χορόν έμψυχον συνδεϊ, κύκλον αισθητόν 

συνάγει, 'τρόπον τινα κέντρον των ζώων μέσον ϊσταται, την φωνητικήν 

18 Όβιη. 21, 165 ό παντάπασιν ασθενής τώ σώματι 19 οί. 8βρίυα£. 1$. 53,5 

τώ μώλωπι αυτού ημείς Ιάθημεν ΙάΙ. 9,13 είς τραύμα και μώλωπα αΐ. 20 Ηοιη II. IV 

218 21 ΡΙαί. Τϊγπ. 66ο λειαίνη... τά τραχννθέντα 21-22 Ειιι*. Ιοη 1169-1170 βοράς... 

έπλήρονν 22 ΑρίδΙ. ΙιίδΙ. αηίιΐ). IX 62213 26 τροφής και ταμιείαν 23-24 οί. Αβδορ. 
195 = 84, 22$. Οι. συναθροισμός έγένετο πάντων των ζώων Βθ,Ιίγ. 106,9 Θηρών όμιλός 

ήμέρως" συνηυλάσθη αΐ. 26 8ορ1ι. Ε1. 1373 27 ΡΙαΙ. Γβδρ.ΐν 444(1 30 οί. Ιΐοηι. 
II. V 51 εσθλόν θηρψήοα 30 Ιίοιη. II. IV 392 λόχον είσαν 34 Ογο&'. Ναζ. ογ. 

38, 11 — ΡΟ XXXVI 321ο (ΙοουΐΏ αάΐιΐΐι. βίίαιη Νϊοβρίι. Ογ6£. Ιιΐ$ί. I 1,23. = 

14,12 ΟΒ) οί. ϋΐθ(1. 8ΐο. XI 38 ιστορία μαρτυρία κηρνττονσα διαπρνσίως 35 ΑΙοϊρΙίΓ. 
I 13,1 = 14 8οΐΊβρβΓ$ 35 ΡΙαί&ΓοΙι. Οαηι. 23,141α = 1 1, 223, 23 Ζΐβ£·. συνείχε... 

εντός 36 οί. Μϊοΐι. ΡδβΠ. ίη. 3}7πιοοη. ΠΊθΙαρΙίΓ. = 1105,2 ΚίιγΙζ-ΌγοχΙ ανεισι 

μέν όρη, ύπεισι δε σπήλαια 37 οί. 23-24 37-38 οί. Αηϋρΐι. 190,9 βχ Αίΐιβη. 
VIII 342ο = II 89 Κοοίί κύκλους δέ συναγείροντες Ευι*. Βαοοίι. 563 σύναγεν Θήρας 

άγρώτας 38 ΡΙαί. Γθ$ρ. IV 432θ 

25 εμφατνιζόμενα V 26 τάχος όσον V 30 θηράσας 80Γίρ$ΐ : Θήρας VI* Θήρας 

λ,τ3° 31 προσωπεΐον Χρ0 προσωπεΐον V30 34 κήρνξ V ΐη κήρνξ οοιτί^βΓβ ηοΐυί 

38 μέσος V 
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γραμμήν προς τά των ζφων προτείνει κνκλόσε. έξάκονστος επίσης έρχεται. 

40 κοινόν τό κηρύκειον νπανοίγει τοϊς των ζομων μείζοσι, τοϊς έλάττοσι, τοϊς 

άγρίοις, τοϊς τιθασσοΐς, τοϊς ταχνδρόμοις, τοϊς βραδνδρόμοις, τοϊς βριαροΐς, 

τοϊς α.ναλσκισι, και το κηρύκειον ο)ς μεν ευπρόσωπον, ώς δέ δνσπρόσωπον, εν- 

γνωμον τό φαινόμενον, δνσνονστατον τό νποκαθήμενον, κρατήρα φίλ.ιον προ- 

χεομενον και ο όλεθρον κονδν νπο στ αθ μου μενον ύπουλων. τό φίλων λ.ενκόν πρόσω- 

45 πεϊον επι βαθυτατω μελο.σματι, γλ.νκν τι έπάγγελφα επί κακονοίας πικρά- 

σματι. πλήθος άπάντων τετραπόδων αθροίζει καί τό τετράπουν παντοδαπόν 

λόχων καί φαράγγων έξανασπα καί ώς προς αγαθόν τι κατάντημα τό τον 

λ.εοντος παρελαύνει σπήλαιον οποσα καί μ ύ ω π ι ταΐς κλεπτικαΐς νποθήκαις 

παραραβδιζονσα, π α ί ο ν σ α μέν, άλ·.λλ "είς όλεθρόν*, κατάγονσα δέ προς 

50 νουθέτημα. 

«'Ο τήν αρχήν ημών νοσεί περικείμενος, 6 τό βασιλικόν ανχών 

δούλος νόσον γεγένηται, ό ηγεμονικός καταβέβληταΐ' απτ ε τ α ι γάρ 

καί νόσος καί των άρχικών σ ω μάτων, και επιεικώς κατακρα¬ 

τεί διά τό τής σννθέσεως πολωμέριστον καί τό τής στοιχειοισεως έν ζώοις 

55 άπασιν άδιάφορον. μή τι άγεννές καί χαϋνον έπιδειξώμεθα προς τό τον άρ- 

χοντος βριαρόν, μή καταπέσωμεν προς τό τής αρχής άνεστηκός- εύσθετή¬ 

σιο μεν προς το αρρωστημα, προς τό πεπονηκός ενδρομήσωμεν. τό εϋνονν 

αγαπήσει, τό ενγνωμον φιλήσει, τό φιλοδέσποτον σεβασθήσεται, "άντ ιδιάσει τήν 

χαριν αύθις λέων αντικρνς, ου το θυμολαον, άλιλά τήν κηδεμονίαν άναψα- 

60 νή». | 

ί. 228ν Τοντοις άπασιν έπάγεται τά τετράποδα, τά συμφορά δελεάζει, εν- 

λογ ο ς ή παράλογος φαίνεται, επιζήμιος ή κερδώ, αλλά ές 

αυτήν γε ψυχήν, ές αυτά γε τά σώματα, συρρέονσι πανσνδί, *επί ξηράς στό- 

41-42 οί. ΑπδΙ. 1ιί$ί. αηίιη. IX 614α 9 43 οί. Μίοΐι. ΡδβΠ. βρ. 264 - II 309,25- 

310,1 ΚυζΙζ-ϋΓβχί φιλίας...κρατήρα 44 οί. Βαβι\ 44,4 λόγοις δ3 νπούλοις 46 οί. 

&ά 23-24 47 οί, Ειιγ. ΡΙιοβη. 1132 έξανασπάσας βάθρων 48-49 Χβηορίιοη. βς, 

8,5 παισάτω... τώ μύωπι 49 δορίι, Οβά. Η. 430 &1. 51-52 οί. Αο$ορ. 199 = 

87, 1 $. Οι. ο βασιλεύς ημών λέων... νοσεί 51-52 ΡΙπΙ&γοΙί. δβΓ. ηιΐΓΏ. νίηά. 2,548 ί = 

III 396, 18 Ρθ1ΐ1.-8ίβν6ΐί. άψάμενος νόσος., τον σώματος 54 οί. Αη$ί. §;θπ. βί· 

ΟΟΓΡυρί. I 315α 24 εκ σννθέσεως... στοιχειωδέστερα εκείνα. £βη. αηΐηΊ. I 772α 33 από 

των στοιχείων και τής σννθέσεως. ρροίΑ XXXI 960& 31 στοιχεία αδιάφορα 59-60 ΕυΓ. 

Ηθγο. 1336-1337 α1. 61-62 ΡΙαΙ. βρ. 7, 352α τα ρηθέντα ευλογώ τέρα έφάνη Ειιγ. Ογ. 391 

παρά λόγον {παράλογον ίβΓβ θθά(1.)... φανεισ 63 δβρίιια^. 305. 3,17 &1. οί. Μ&ΙΟι 
23,15 

39 κύκλωσε V (ίοιΊ. ι-βοίβ : οί. Νΐοβί. Ειι§·βη. III 321} 4.7 ρο$ί κατάντημα 
ώς (ΙοοαΙ.) ίο)*ί. ίη$οι\ 58 σεβασθεϊ V 59 θνμαλέον V 
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λον παμπλ.ηθή διεγείρουσιν, ώς προς δρμονς εναγκάλονς, διά το τής δεσπο- 

65 τείας σνναγωγόν το τον λ,έοντος καταίρουσι σπήλαιον, καν άλλως καταρ- 

οακτικώς σκοπέλ.ω έπαράξαι οι προσώφελ.ον ή και Σκνλ,λη τινι παρεντνχεΐν 

και άμπώτιδι, ονχ δλας νήας αντοϊς ναυτίλοις αντοϊς άπορροφήση φροντί- 

σμασιν, άλλα πάντα ζώα αντοϊς έγκάτοις σπαραττούση, πόνον αφαντον. θάτ- 

τον ζώων παντοδαπών πληρονται τό σπήλαιον, φθαοτική τις, ως ειπειν, 

70 παλινζω'ία συνάγεται, και ή τον σπηλαίου πλήρωσις κένωσις, και η τούτον 

παράθνρος τοϊς ζφοις στόμιον αναδείκνυται ένδον τής τοΰ λεοντος φαρνγ- 

γος διαπορΟμενον εις θάνατον, εντεύθεν άμοχθος θηρατήρ δ λέων όράται, 

άπονος άγρεντής, την άγραν φέρουν οϊκίδιον. έκεϊ καί δορκάς ταχεϊ α- 

λισκομένη θαττον ώς υπό β ρ ό χ ο ι ς. τοϊς όδοϋσι τον λεοντος, κο.ι λ α- 

75 Τ' ω ό ς ό ξ ύ π ο ν ς ράον καταθοινώμενος, δσα και βαράθρω τώ του δε¬ 

σπότου παρεντνγ χάνων άντρω και ώς υπό ποδάγρα τούτω πά¬ 

ρεμπλέκόμενος, πλ,είστην την 'ραστώνην εχει, καλ,ήν την τρυφήν, επιθε¬ 

ρίζει τό γήρας τή τής τρυφής άνέσει καινιζόμενον καί τή σπαταλη 

ταύτης ένδνναμονμενον. 

80 ’Λλλλ ύποτρνφάν παραβάλλει καί ή κερδώ και ευωχίας απατηλόν λει¬ 

μώνα τω λέοντι παρανοίξασα παραβόσκειν εθέλει και αυτή τό τής γαστρός 

βορόν και άπολανειν 'εις πλησμονήν5 τοϊς τής τραπέζης αγαπά περιττοϊς. 

έμμισθος παράσιτος αναδείκνυται καινότερα λεοντοκόμος, κερδαλεα δείπνο- 

κλήτωρ, πλ,εΐον τής υπουργίας λαμβάνονσα τό άντίδομα, κολοιος εν τετρα- 

85 ποσιν οι3 'πάρ κολοιιρ προσιζάνουσα, άλ/λ εν λ,έοντι ζωοκρατορι, και μι- 

γνύονσα τάπόρρω καί 'άμικτα . και ζώων καρτερικοόν η ανίσχυρος καταπηδα 

καί οϊς ουδέ βλέμμα προ βάλλε ιν 'έκ βρέφους είχε τό προτερον, τουτοις 

θρασύτερον 'όδάντας έμπήγννσι , καί ών ουδέ λ,αθρα κρατεϊν ισχυεν αναιδην 

κατατρυφα καί έν υβρίζει τω κ ό ρ ω κατά πολιλήν ερημιάν του κω- 

64 οί. Αβδοΐι. Ργογώ. 350 άχθος ονκ ενάγκαλον 68 οί. ΒδΙίΓ. 95,39 8. 

λέων..,έσπάραξεν 70 οί. ΡΜ. ΡΡιϊΙβΡ». 42ο πληρώσεσι και κενώσεσι 73-74 οί. 
86ρΙιΐδ£. ρτον. 6,5 δορκάς έκ βρόχων 74-75 Ηοδ. 80. 302 ώκνποδας λαγός 74-76 

Αβδορ. 204 = 90,6 δ. Οΐι. λέων περιτνχών λαγαιψ... τοντον έμελλε καταφαγεϊν 77 

Βθιώ. βρ. 3,44, 1485 78 Ε\ιγ. ΡΟοθπ. 1491 άνεϊσα τρνφάν 82 δορίιι&δ'. οχ. 16,3 

δΐ. 85-88 οί. ΡΙδί. Γβδρ. II 365ο άλώπεκα... κερδαλέαν και ποικίλην 84-85 ΑπβΙ. 
Γΐιβί. I 1371 I) 25 άεί κολοιός παρά κολ.οιφ 85-86 ΜϊοΙί. Ρδβΐΐ. δοοιίδ. ΐη Μΐοΐι. Οοθγ. 

= 1 242,26 ΚΐπΊζ-ϋΐ'θχΙ τα άμικτα μιγνύειν 87 ΑηΐΚ Ρδΐ. IX 567,1 (Αηίίρ.) 

88 Αηίΐι. Ρδ?. V 266, 3 (Ρδυΐ. 8ϊ1.) 89 ΤΟβο^η. 153 τίκτοι τοι κόρος ϋβριν δΐ. 

οί. ΡΙυΙδΓοΙι. ςαδθδί. Κοιη. 71, 280 ί = II 313, 3-4 Ναοΐΐδί. - δίβνοΐί. - Τϊίοΐι. 

65 ροδί σνναγωγόν ώς (Ιοοδί.) ίοτί. ΐηδθΐ\ 65-66 καταορακτικώ V 66 προσό- 

ψελον V 66 σκυλί] V 73-74 άλλισκομένη V 80 παραβάλλει V0 80 εύωχίας Υε 

ΑΙΙπ ΐηβ<ΙίΙί άϊ ΜΑητίθΙβ ΚδΓδπίθηο ο δδΓδηίθηο 159 

90 λνσοντος. αλλά ονκ έχει καί (είς τέλος τά τής απάτης έργα καλύπτεσθαι 

φάει γάρ ταντα ές μικρόν κουβέντα πάλιν έκφ αίν ε σ θ αι καί προς 

βραχύ χωσθέντα αυθις έκρήγνυσθαι, καί τό λαθραίο ν άπεκδνΟέντα Γείς φανε¬ 

ρόν άπογνμνοϋσθαι καί τό ϋπουλον άπελέγχεσθαι δπερ καί επί τω τής \ κέρ¬ 

δους σνμβέβηκε πράγματι. 

95 Μανθάνονσι ποτέ τά ζώα τό ταύτης απατηλών, γνωρίζουσι την νπό- 

κρισιν, τό του σοφίσματος κατανοοϋσι δράμα, τους τής απάτης νποκριτάς 

δια,φεύγονσι. μισοϋσι τον λιέοντα, άποτρέπονται τον ηγεμονικόν ώς κατα¬ 

βλητικόν, τον δεσποτικόν ώς άφανιστικόν, τον σωστικόν ώς όλ.οθρεντικόν, 

τον βασιλικόν ώς άπατητικόν τό τούτου σπήλ,αιον ώς οίκτρόν έκκλάνονσι 

100 βαραθρον, ον βασιλέως ηγούνται τούτο καταγωγήν, άλάλ.ά φθορέσεως κατα- 

μονήν, ούκ άνάκτορον δεσποτικόν, άλΧ οίκητήριον όλεθροποιόν, ονκ ενδιαί¬ 

τημα λεοντοτρόφον, άλλ,ά ζωοφθόρον κατοίκημα. δροόνται την φύσιν τετρά¬ 

ποδα, άλλΛ πολύποδα τον δρασμόν, πεζά τον β ά δ ο ν, εναέρια την 

φυγήν, μονονον την τρίχωσιν εις πτέρωσιν μετατίθενται, κενόν αίφνης τό τον 

105 λ,έοντος φαίνουσι σπήλ,αιον, τό τής πολ.νζωΐας χωρίον ερημιάς τόπον δεικνύ- 

ουσι, την άπονον Θήραν τω λ,έοντι εις άγραν αύτώ μεταποιονσι θανάσιμον, 

την τής πανδαισίας πλφρωσιν γαστρός ειπειν κένωσνν, τό τής τρυφής σπή- 

λ,αιον δεσμόν δεσμωτήριον. 

Αλλά έκ τον πλ.ησίον σχεδόν καί πόθεν ό λ,έων ένορα τή άλ.ώπεκι, μετακα- 

110 λ,εϊται ταύτην, την υπουργόν ό.γκολάζεται, τοϊς χείλεσιν οϊον άσπάζεται, αλλά 

δριμείαις όδόντων ταϊς πτερύξεσι τής κερδαλέας θαττον κατασκιρτά 'κεν- 

τονμενος τώ λ.ιμώ . εντεύθεν την πολΛάκις θρέψασαν δαίνυται, την δαιτα- 

λωυργόν Οοινάται, την τραπεζοκόμοι> σιτίζεται ένστερνίζων τον φάρνγγος 

ένδον, ονκ έξ αγάπης, άλλλ έκ λομαγχόνης ειπειν υποδέχεται την οίκειακόν θερά- 

115 παιναν, εισω γαστρός οϊον οίκειονται καί τώ ένηδόνφ τής καταβρώσεως έν 

τοϊς έγκάτοις κατακολπίζεται, καλ,ήν τινννς αμοιβήν τής ξενοκο- 

διά κόρον και πλησμονήν έξυβρίζουσι... άνθρωποι 90 Βορίι. ΡΙιίΙ. 409 91 δορίι. 
Λΐ. 647 καί φανέντα κρύπτεται 92-93 Τίιυο. I 6 &1. 102-403 Απδί. ΙΐΐδΙ. δηίηι. I 

490 1) 4 τα τετράποδα καί πολύποδα αί. Αβδοΐι. Ρθγ$. 19 πεζοί τε βάδην οί. Αηδί. Ιιίδί. 

:ιηΪΓΠ. IV 537 & 27 έν τοϊς πεζοϊς.... τετράποσι 107 οί. δά 70 111-112 Α'οΐρΙίΓ. III 

1,1 = 57 8ο1ιβρβΓ5 112 οί. Ηοιϊι. I]. XXIV 802 δαίνυντ' έρικνδέα δαϊτα 114-115 

οί. ΡδΙ)Γ. 106,9 δ. φίλην δέ κερδώ καί σύνοικον είλήφει ] με(ΐ ής τά πολλά μειλίχιος 

σννεζήκει 115-116 οί. Αοδορ. 199 = 86,2500. επιθυμώ γάρ αυτής εγκάτων καί καρδίας 

116 Ηοιώ. Οά. XII 382 τείσουσι... αμοιβήν οί. ΊΤιβο^η. 1263 κακήν άπέδωκας αμοιβήν 

100 φθορέως ΓογΙ. οογπ£. 101-102 ένδνέτημα V 111 δριμύαις V 112 
δαίνννται V 113 ένστερνίζων δοτίρδϊ: ένστέρνιον V. 
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μίας αυτή τοΐς των όδόντων όβελ.ίσκοις έμπείρας και τφ τής ψυσεως ένθερμοι 
κατοπτήσας καί τή τραπέζι] τής κοιλίας παρατιθεις. τιμά τρό¬ 

πον τινα τήν 'φίλην κερδιο , έγκυμονεϊν έθελει ταντην, σκύμνον αντ αλωπε- 

120 κ,ος δεικννειν καί μεγαλύνειν οίον έν τούτοις, το ξεναγοιγον, καλών διδονς 
αυτή τον τής υπουργίας Γ μισθόν*, και τής δονλακής έννοιας την αμοιβή ν. 

Οντω καί τινες 'έκ δόλων’ κακεντρεχούς πολλό.κις πολλαπλάσιοι τού 

κέρδους τήν ζημίαν έκτήσαντο. 

117 οί. Ηίρροοι\ όριά. VI 4,13 118 Χθηορίιοη. ειη. IV 5, 31 παρετί'θεσαν 

έπϊτήν τράπεζαν 118-119 οί. 38 119 Β«Λγ. 95,3. 106,9 120-121 8βρίυ&£. βχ. 
2,9 Ευι*. Αηάι*. 609 121 Τΐιοο^η. 1263 οί. θϋαιη αά 116 122 δορΕ.ΕΙ. 279 122 
οί. Ηθ8. ορ. 352 μη κακά κερδαίνειν κακά κέρδεα Ια άτησι 8ορϊΐ. ίι\807 Ρβ3Τ5.6Χ ΡΙιοί. 
Ιβχ. ρ. 53,25 ζημίαν λαβείν άμεινόν έστιν ή κέρδος κακόν Ευτ. Ε^οΐ. 312 πονηρά κέρδη 

ζημίαν ήμείψατο &1. 

12-1-1981 
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1 

ΒΐυβΌΕΜ ΑΕΝΙΟΜΑ ΌΕ ΗΙΝΝϋΈΕΟ ΕΤ ΚΛΟΕΝΟ 

Δειλών μέν είμι * σνντόνως άλλα 'τρέχον 
υπερνικώ αύμπασαν αγρίων φύσιν 
σκελών άμίλλαι ς εις δρόμους ώκνδρόμονς. 

αν τις επισχό)ν 'τήν κεφαλήν αφελή/ 

αίφνης μέγιστον έκ μικρού με κατίδη 
καί χνσιν ε κ β λ όζοντα, πλήν ονχ αί μ άτ ω ν, 

άλλων 0* άπορρέοντα νουν τεραστίως, 
έρ αστόν, ευφρόσυνου, ήγαπημένον, 

καί των ροφώντων ή δ ν ν ο ν τα κ α ρ δ ί αν. 

2 

ΕΙϋδΌΕΜ ΌΕ ΑΜΙΟΙΤΙΑ 

'Ο φίλος ή δ ν ς' άν δέ καί 'φίλω λέγη* ^ 

σ ί μ β λ ο ν μ έ λ ι τ ο ς, άν δέ καί π ρ ά τ τ η πάλιν 
ρους άμβρόσιος, άν δέ δεινά καί φέρη 
'Θεοϋ* το 'δώρον*. άν (5έ συν φίλω θάνη, 

5 άλλως Πνλάδης "Ο ρέστη φίλων μέν Ο) 

ράστως θελήσας σνγκατελθεΐν 'είς "Αώου*. 15 

1 ΑηδΙ. ρτοΜ. 882 I» 1 σνντόνως τρέχοντες 3 οί. Ευΐ'. ΙρΙι. Α. 211 δ. δρόμον... 
άμιλλαν <53 έπόνει ποδών. Β&οοΗ. 871 μόχθοις τ ώκνδρόμοις 4 8βρίυ&£. II Κβ£. 4,7 

&1. 6 ς»ιιΐηί. δπιγΓη. I 241 δ. ΤΒβορΙίΓ&δί. ϊγ.174 θχ ΡΗοί. 1>ΙΙ>1. 278,7= 111 220,31 

\νίΐΏΐΏ6Γ χύσεις αιμάτων 8-9 οί. 8βρίυ&£. ρ8. 103, 15 οίνος ευφραίνει καρδίαν όνθρώ- 
που &1. 9 οί. 8βρίυεΐ£. ρτον. 13, 19 ήδννονσι ψυχήν 10 Απβί. ιΐιβί. I 1371&Ί7 

ο φίλ.ος των ήδέων τό τε γάρ φιλεϊν ήδν Ειιγ. ΙΙθο. 506 ώς φιλί άν λέγοις 11 οί. Ηβδ. 

11ιβθ£. 594 έν σίμβλωισι μέλισσαι Μΐοϊι. Ρδβΐΐ. βρ. 16 = Π 20, 14-16 ΚιιΗζ-ΌΓβχΙ 
σίμβλον... οϊά τις φίλεργος μέλισσα Αβδοΐι. Ρχόπι. 660 πράσσειν φίλα 13 Αβδοΐϊ. 
δβρί. 625 θεόν δέ δώρυν 14-15 Ευτ. Ογ. 1091 ξννθανεΐν ούν δει με σοί και τήδ’ όμοϋ 
οί. ΙρΙι. Τ. 675 &1. 15 Αγ. γ&π. 69 αΐ. 

1 V ί.230 ΙηδΟΓίρϋο (229ν) : τον αντοΰ αίνιγμα δ πρώτον μέν δηλοϊ πρόξ ύ¬ 
στερον δέ ρώξ [ρόζ V) 
2 V ί.230 6ί ν&ί. £Γ. 50, 83.60. XIV, ί. 1Γ (= V») I η 8 Ο γ ϊ ρ Η ο : τον αντοϋ V 

στίχοι τον Προδρόμου να Ε ά. : \Υ. Η ο γ α η ά η 6 γ, Τ1ΐ6θάθΓθ3 ΡΓοάΐΌΐηοδ. Ηί- 

δίοΓίδοΙιβ ΟβάίοΜβ, \νίβη 1974, ρ. 71 (βχ V») 

10 αν V : εί ν& (δΐο βΐίαιη &ά 11. 12. 13) λέγει V» 11 πράττει Υά 12 φέρει λΆ 
15 ράστως V5! : ρόστα V1 \Γ& άδην Υά 
ΕΕΒΣ, ΜΔ’ 11 
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3 

ΕΐυδΌΕΜ ΥΕΚδϋ8 ΟΝΟΜΙ01 

Άνθρωπον, είπε, τί τό κοσμούν κοσμίως; 

βίος καθαρός καί λόγος συν τώ βίω. 

ει ό’ ονκ ενεστιν άμα τούτων εν μόνον, 

αν δ* ουδέ τούτο, καν σεμνόν τίνος χάρις, 

5 άν (5έ σπάνις καί τονδε, τό. καλό σέβειν, 20 

&ν <5’ ον ποσώς καί τούτο, καν αίι5ώς μόνη, 

άν δή μακράν καί τούτο, προτρέπειν θέλ,ε 
'ές Κννύσαργες , 'ές κόρακας* εϊστρέχειν 
ον γόρ πρεπώδες όρμαθοΐς ανΟρωπίνοις, 

10 τούς τηλ.ικούτους άναφύρεσθαι μόνην. 25 

4 

ΕΐυδΌΕΜ ΙΤΕΚ.υΜ. ΌΕ ΑΜΙΟΠΊΑ 

Καλός φίλος βαίνουσα μακαριότης, 
κακός δέ πάλαν σνμφορό κινούμενη. 

5 

ΕΙϋδϋΕΜ νΕΚδΙΙδ ΙΑΜΒΙΟΙ υΚΒΛΝΙ 

Αρραβία μάργαρον, Αίγυπτος 'λ.ίθον 
σμάραγδον έκφνονσι πολ.λ.ού τίμιους 

16 οί. Ρίαί. Ρ1ΐαθ(Ι.97 0 τόν γε νουν κοσμούντο πάντα κοαμεΐν Ε^δ. 3,6 κοσμίως βεβιώ- 
κασιν 17 οί. ΡΕιί. 1β§, III 689 ά ο κατά λόγον ζών 23 ΗθΓοάοΙ;. V 63 αΐ. Αρ. νβ$ρ. 

51 9ί. 26-27 οί. Τίιβο^η. 299 ούδείς λήι φίλος είναι, έπήν κακόν άνδρί γένηται. 697 

8. εϋ μεν εχοντος έμοΰ πολ,λοί φίλον ήν δέ τι δεινόν σνγκύρσηι, πανροι πιστόν έχονσι 
νόον 28 οί. Αβίί&η. η&ί. &ηίιη&1. X 13 28-29 οί. Αοϋ&η. ηαί. &ηΐπια1. VII 18 οί. 

βίίαπι Ηβρούοί. II 44 &1. 8βρίαα§'. II Κβ§'. 12, 30 91. 29 8βρίυ9§. οχ. 28,13 91. 

3 V ί.230 ΙηδΟΓίρί,ίο : άββδί (δί^ηαΐΏ οαρΐίΐδ ηονοδ ίηΐπχίιιοϊί νβΓδυδ) 

19 σεμνόν τίνος δορίρδΐ : σεμνού (ϊογΙ. βχ οογγ. λΓ*ΐ) ίαηίιιπι οβΓίβ 1β§ί1ιΐΓ σεμνότερος 
νθΐ σεμνότητος V30 22 δή δοπρδΐ : δέ V 

4 V ί.230 ΙηδΟΓίρίίο : άββδί 
5 V ί.230 I η 3 ο Γ ϊ ρ ί I ο : τού αυτού στίχοι ιαμβικοί αστείοι 

ΑΒγϊ ίηβάϊίΐ (Ιϊ Μαηοβίβ Κ&Γ&ηίοηο ο δαΓαηίβηο 163 

Γχρυσόν καθαρόν1 Αφρικής ήδνσμότης, 

σηρικόν 'ΕλάΛς πέπλον αβρόν π ο ι κ ί λ ο ν, 

ο χοίρους δέ χώρος Ποντικής ΓΗρακλΑας. 

οσον δέ χοίρων πηλωχαρών βελαίω 
λίθος σμάραγδος, μάργαρος, χρυσός, πέπλ.ος, 

τόσον κατοίκοον μνσαρών ' Ηράκλειας 

<.. ■ · > 
κρεϊσ σ ον πέφυκεν εις χάρ ιν άνθρο^πίνην 

10 ήλάκον άν εΐπη τις ανθρώπων γένος. 

31 Ηοηι. II. V 734 36 8βρίιΐ9£. ρΡον. 15, 17 κοείσσοίν... πυός... χάριν. 

ροδί 35 Ι&ουηαηι ροδίιΐ. 

Ιηύβχ νεΓβοπιιη ηοίΗβΐΙίΐίηι 

(ΝυΐΏβπ ίιιοΐϊη&ίΐ δυηί νβΓδίιιίΓη. δίθΐΐυΐα ηοί&ία ΐη Ιβχίοΐδ άβδίάβραηίιΐΓ) 

άναίδην 88 

άνάστομος : άνάστομον (πότη.) 35 

άντίδομα : άντίδομα (900.) 84 

* άπόριστος : άπορίστοις (ηβαί.) 10 

* βραδνδρόμοις (ηβιιί.) 41 

* δαιταλονργός : δαιταλουργόν (ίοιη.) 

112-113 

δειπνοκλήτωρ : δειπνοκλήτωρ (ίβιη.) 

84-85 

* δουλοφρονέω : δουλοφρονεϊ 29-30 

δυσαπάντητος 5 

έγκυμονέω : έγκυμονεΐν 119 

έκφατνίζω : έκφατνιζόμενα (900.) 25 

ένήδονος : ένηδόνφ (ηβιιί.) 11ο 

ένστερνίζω : ένστερνίζων (οοηΐβοί.) 

113 

* έξώτοπος : έξώτοπα (900.) 24 

* έπιθερίζω : έπιθερίζει 77-78 

* ζωοκράτωρ : ζωοκράτορι 85 

ζο)οφθόρος : ζωοφθόρον (900. ηβιιί.) 

102 

* ήδνσμότης 30 

* θηροφυλακέω : θηροφυλακούμένος 7-8 

* θραυστικός: θρανστικόν (3.00. ηβαί.} 20 

* θνμολέον (τό): θνμολ.έον (900.) 59 

κατάβρωσις : κατ αβρώσεως 115 

* καταμοχλεύω : καταμοχλεύει 7 

καταρρακτικώς 65-66 

* κατοίκημα : κατοίκημα {900.) 102 

* λεοντοτρόφος : λεοντοτρόφον (900. 

ηβιιί.) 102 

λιμαγχόνη : λιμαγχόνης 21. 114 

ξεναγωγός: ξεναγωγόν (τό) (900-) 120 

* ξενοκομία : ξενοκομίας (£βη.) 116-117 

οίκητήριον : οίκητήριον (900.) 101 

όλ.εθροποιός : όλεθροποιόν (900. ηβιιί.) 

101 

ό/.οθρεντικός: όλοθρευτικόν( 900. ηΐ9δθ.) 

98 

παλινζωΐα 70 

παραβόσκω : παραβόσκειν 81 

* παραραβδίζω : παραραβδίζονσα 49 

* πηλοχαρής : πηλοχαρών (πΐ9δθ.) 33 

πίκρασμα : πικράσματι 45-46 

* πολυζωΐα : πολυζω'ίας (§'βη.) 105 

πολνμέριστος : πολνμέριοτον (900. 

ηβιιί.) 54 
* σμικροφρονέω : σμικροφρονεΐ 29 

* νποσταθμάω : υποσταθμόμενον 

(ηοηι.) 44 

* νποτρνφάω : νποτρυφάν 80 

* φθόρεσις : φθορέσεως 100 

υαο οκίδουοΕΟ 



ΝΑΖΙΟΝΕ = Κοινό της (και φοιτητικόν Σωματείου) 

ΚβίΙοΓβ = Πρόεδρος. Οοηεηΐ καί δίηδίβο = Σύμβουλοι Φοιτητικών 

Σωματείων. 

Εξ αφορμής άδοκίμου χρήσεως υπό του άειμν. Κων. Δ. Μέρτζιου του 

όρου ηβζίοηβ (§Τ6ββ δί νβηβζίβ) ώς σημαίνοντος την ελληνικήν εθνότητα, 

διέστειλα προ πολλοΰ1 ότι εις μεσαιωνικά κείμενα ό ορος ηβζίοηβ δεν ση¬ 

μαίνει ούτε τό έθνος ή την εθνότητα, άλλα την Κοινότητα - ΟΟΠΐυηΐί&, 

ή οποία ασφαλώς εΐχεν εθνικήν συνοχήν. Νβζίοηβ §Γ60β δί Υβηβζίβ είναι 

επομένως ή ελληνορθόδοξος Κοινότης τής Ένετίας, νομ,ίμως άναγνωριζομέ- 

νη υπό του Ένετικου Κράτους, όπως καί ολαι αί έν Ιταλία καί Αύστρουγ- 

γαρία λειτουργήσασαι Έλληνικαί Κοινότητες, διά τάς οποίας έχρειάζετο 

ειδικόν διάταγμα κατοχυροΰν τά προνόμια αυτών (Τεργέστης, Λιβόρνου 

κλπ.). 

Διάφοροι κατά καιρούς μελετηταί, γράφοντες περί Ελλήνων έκπαιδευ- 

θέντων είς τά βόρειό-Ιταλικά Πανεπιστήμια μετά τήν άλωσιν, άναφέρουν 

τούτους ώς διατελέσαντας εκεί γθΗοπ β ρΓΟβυΓβί-ΟΓΪ του Πανεπιστημίου2, 

χωρίς νά διευκρινίζουν ότι ούτε πρύτανεις διετέλεσαν ούτοι ούτε έπιμεληται 

των έν λόγω ιδρυμάτων, άλλ’ απλώς πρόεδροι καί σύμβουλοι (βοηδηΐθδ, δίηδί- 

οί) τών είς τά πανεπιστήμια εκείνα κατά εθνότητας διωργανωμένων συλλό¬ 

γων, οί όποιοι εκαλούντο η β ζ ί ο η β3. Επομένως ΓβίΐΟΓ δί ηβζίοηβ είναι 

ό πρόεδρος ένός φοιτητικού σωματείου, ύπ’ αυτού εκλεγόμενος. Βεβαίως ό 

ούτως διακρινόμενος φοιτητής καί γένος καί έπίδοσιν είχε νά επίδειξη, καί 

δικαίωμα είχε νά έπικαλεσθή είς επιγραφήν έν τή αυλή τού οικείου πανε¬ 

πιστημίου τό φοιτητικόν αξίωμα είς τό όποιον άνήχθη4. Αλλά τούτο δεν 

σημαίνει ότι έδίδαξεν είς τό έν λόγω Πανεπιστήμιου ή ότι διετέλεσε μεταξύ 

τών διοικησάντων αυτό. 

Ν. Β. Τ. 

1 · Ν. Β. Τωμαδάκης, Ό Ιωσήφ Βρυέννιος καί ή Κρήτη κατά τό 1400, 

έν Άθήναις 1947, σσ. 73-77, όπου περί έθνους, ίδιο: σ. 76, σημ. 1. 

2. Προχείρως ό Κ. Ν. Σ ά θ α ς, Ν.Φ., έν Άθήναις 1968, σ. 237, περί τού Κρητός 
Αντωνίου Βλαστού ώς γθοΙογ ιτιβΓΐίίδδϊηΐυδ καί περί του Κυπρίου Άλες. Συγκλητικού 
καί του Κρητός Νικολάου Σκορδύλη ώς συνδίκων. 

3. Βλέπε τό πρόσφατον άρθρον τοΰ εν Παδούη καθηγητοΰ δοη Ο ΐ ο Γ £ ί 0 Κ ο¬ 

δοί I 0, 8ΐΓ&ηίβΓΪ α Υθπβζί& β α Ραδονα, είς τόν τόμον 81οπ& δθΐΐβ ου Κλιτή νβηβΙ& 

δαί ρππιο μυαίΐτοοβαΐο βΐ οοηοίΐϊο δί ΤγοπΙο. είς τάς σσ. 126-130. 

4. Βλ. Ο. Ο β γ ο 1 ο, Οΐί δίβηιηιί ΒτβΙβδί δβΙΓυηϊνβΓδΐΙέι δί Ροάονη, νοηβζίβ 
1929. 

\Υ IIΝ ϋ Ε Κ Κ Β Α ΕΤ ΟΕΟΕΝ ΚΑΜΡΡΕΝΒΕ λΥΙΒΕΚδΑΟΙΙΕΚ 

Ββδ ΐηι ΒΐΙδβΓδΐΓβΚ ηιϊΐ δβΓ ΙΕοηβηΙοΙίΓβ βηΒνϊοΚβΙίβ νβΓδΙβηδηίδ 

δβΓ 1ιβ1ί§Ί086ϊ1 ΜβΙβΓβί β1’8ΪΓ6θϊίΐβ δίβΐι βηοΐι βηί“ δβΓβη ρΓοιηίηβηΐβδίβη 

ΤΓβξβΓ, δβη ΙιγζβηΗηίδβΙιβη ΚΪΓβΙιβηΙιβη: ΕΙιβίΐδο \νίβ δίβ ΒίϊδβΓ δίβ ϋβΓ- 

§βδΐ.β11ΐ6ϊΐ ηΐοΕί ηηι* ΰβάβαΐβίβη, δοηδβηι <νατβη, βΓδοΙιορίίβ δκδι δίβ Β,οΙΙβ 

δβΓ ΚίροΙιβ ηίβΐιΐ δβπη, βίη νβΓδβηιτηΙηη^δΓβιηη ίϋρ δοη ΟοΗβδδίβηδΐ ζη 

8βίη: 8ίβ \νβΓ βίη §βΐΓβηβδ ΑΙιΜίδ δβ8 (ηβΐϋιδίοΐι οΙΐΓΪδΙΙΐοΙιβη) ΙΜνβΓδυιηδ. 

\Υο βδ βίηβ Κυρρβΐ £β)ι, ϊδίοΗβ βηδ ϊΗγ δβΓ ΑΠΙιβΓΓδβΙιβΓ ΟΙΐΓΐδί,ιΐδ ίιβΓβΡ; ίη 

δίΓβη^θΓ ΗίβΓβΓβΙιίβ Γο1§Τβ δβίη Ηοίδίββΐ — δίβ ΕΓζβη^βΙ Μίοΐιββΐ ηηδ 

ΟβΙΐΓίβΙ αΐδ ΟβηβΓβΙβ δβδ λΥβΚοηΙίβίδβΓδ — Τίδ Ιιίη&Ε ζιι δβη ΗβίΙί§βη, 

δίβ δβη ΒβδοΕβιιβΓ νοη Εΐβίδβΐι ηηδ ΒΙηΊ ίη βίΛνβ ηαΐϋΓΐίοίιβΓ Οΐ'δΒβ νοη 

δοη ηηίβΓβη λΥαηδβη Εογ βηΜίοΙΠβη ηηδ §β\νίδ80Γηιβββη ίη ϋΐΓβη ΚΓβίδ 

βίηδβίιΐοδδβη. Ο.Ββιηυδ ΐβίΐΐβ δβδ ΒβΕοΐ'βΙήοηδδοΙιβηιβ νοΓ βΐίβηι δβΓ 

ΚΓβηζΙίηρρβΙΕίΓοΙιβ ίη δι-βί Ζοηοη βηί: οΐιβη δβη Ηίηιιηβΐ, δβηιηΐβΓ δβδ 

ΡβΓβδίβδ ηηδ δβδ Ηβίΐί&'β Εβηδ, δοΜίββΙίοΕ δίβ ίπϋδοΚβ \Υβ1ί. Βίβ δζβ- 

ηίδβδβη ΒβΓδΐ.β11ηη§βη βηδ δβίη Νβυβη ΤβδΙβπιβηΐ ηηδ δβη βδ βΓ^βηζοη- 

δβη ΑροΙϋΓγρΙιβη Λνίβδβη δ&Τοί ]βδβτη ΒβΓβίοΕ δβΓ Μίΐΐβίζοηβ βίηβη §βηζ 

ΤβδΗηιηιΐβη Ογϊ δβδ ΗβΐΗ^βη Εβηδβδ ζη —δο Εοηία’βΐ, δηΒ δίβ ΒβΐΓββΙι- 

ίηη^ δβΓ ΜβΙβΓβίβη οίηο ΡίΙ^βΓίβΙΐΓΐ· βη δβη βί§;βηίΙίο1ιβη ΟγΙ δβΓ Ηβηδ1ηη§· 

ηηηοίί^ ιηβοίιίβ1. Ιηι Κ&Ιιιηβη δβδ Μδ§1ΐο1ιβη ^βδβΐιβίι Αΐιηΐίοίιβδ ηιίΐ δβι* 

Ιιίηιηιΐίδβΐιβη Ζοηβ: Βίβ ΚοΙΙβ δβδ ΚβίδβΓδ βίδ 8ΐβ11νβΓΪΓβΐβΓ ΟΙΐΓίδίί βηαδ^- 

Ιίβΐιίβ βδ, δβη ΡαηίοΙα'βήοΓ ηηδ δβίη Οβίο1§β ζ. Β. ίη δβΓ ΚΙβίδηη^ ηβοΐι 

δβηι ΜηδΐβΓ δβδ ΑυίοΕΓβΐΟΓδ ηηδ δβίηβΓ οίιβΓδΙβη ΒββιηΊβη βΐιζηΐιίΐδβη. 

Εί^βηήϋιηΙίβΕ ηηΤθδΐίιηπιή ϊδίβΐι δ&ηβΐιβη §βΓβδβ δίβ ιιηίβΓδΙβ Ζοηβ, 

ίηΓ δίβ δβδ ΑηδΰΙιβηηη^δΐιιβήβΓίβΙ δοβίι βίη Ιιβδΐβη νβΓίϋ^βΓ λυ&γ. ϋίβ 

Ηβίίί^βη δοΐΐβη ΙιίβΓ ηηΓ βΐΐ^βιηβίηβη ηηδ βΙιβΓ βΙΐδΐΓβΙιίβη ΟΓδηηη^βρΓίη- 

ζίρίβη ίο1§βη: Νββΐι Βοιηηδ ΙίοηΙνηΓΓίβΓβη ζ\νθί ί1ίοηο§Γβρ1ιίδβ1ιβ ΑδρβΕίβ, 

δίβ Αηοΐ'δηιιη^ ηββΐι δβηι Ηβί1ί§οηΕβ1βηδβΓ ηηδ — \\Γΐβ1ιίί§θΓ *— δίβ 

ηβοΕ δβίη Ββη§β ηηδ δθΓ ΡηηΗίοη, βίδο Βϊδβΐιδίβ ίη δβη Αρδίδβη, ΜβΓ- 

ΐγΓβΓ ίηι Νβοδ, ηηδ ζ\νβι* δίβ ΙιβΠί^βη Αι·ζΐβ ίηι Οδίίβίΐ, Κηβ§βΓ βηί δβη 

1. Ο. ΐ> β ηι α δ, Βγζ&ηΙίηβ Μοδθϊο ΌβοοΓβδοη, Αβρβϋΐδ ο£ Μοηβηιβηί&Ι ΑΗ 
ίη Βγζβηίίυιη, Κοηδοη 1947 [1948], 8. 15. ν$1. ΚΆΥ β δ 8 β 1, Βί1δρΓ0§Γβιηπι, ΚΒΚ 
I, 1966, 662-690, 3ρ. 689. 
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ΥΥυηάβΐ'ΙίΓηΕ £·6§;βη ΗηιηρίβηΓίβ ΥνϊάβΓδηβΙιβΓ 16/ 

(]ΐ© ΖβηίΓαΙΙίΐιρροΙ Ιι-α^οπάοη ΡΓβΠβηι υη<1 Βο§βη, απίΙβΓβ ΛίαΗγΓβΓ &ηί 
άοη $οίΐ,οη·\ναηΟοη, ^πιρρίβΚ ηαχίι <1«η ΡαΙβη ϊΙιγογ ΡβδΙΙ&£β, δοϊιΙίοβϋοΕ 
Ιιοΐΐί^β ΜόηΛβ 3.1β λΥβοίΕβΓ Λβπ Εΐη£ατι§δ ΐιιι \ΥοδΙΙβί1 (Ιθγ ΚϊγοΙιο, Ιιβϋι- 

£ο Βτ&υβη ιιηϋ Κ&ΐκβΓ ίιη ΝαιΐΗοχ, αϊϊ <1αδ α!>οι· Ινοΐηοη δίΓοη^οη Κ©£β1η 
υηΙοηνυΐ'Γβη1. Πογ ίιίβΡΗΓοΙιίβοΙιβ, ί.ορο§Γ8ρϊιίδθ1ιο ϊ>ζ\ν. 1ίΙηΓ£Ϊδοϊΐ'θϊπ·υ- 

ηοΐο^ίδοΐιο ΛιιΠ&ιι ίΐβπΐΐ’βί Ζοηβη δβί ϋΒοΓίϋοδ δο βοΒγ αη άοη ΒαυΙγρ όβι· 
ΚΓβιιζΙίΐιρρβΙΚίΓϋΗβ £β&ιιηάθη, (ΙαΒ ]θάο ΛΟαρΐ,ίοη αη αηάοΓβ Αΐ'οΗϋβΗ- 

ΙπΗνρβη Οαδ ΚοηζορΙ δοΚχνάοΗοη ϊίΐηΒίο, \νίβ οδ δϊοίι ίη <Ιοη Ρρονίηζβη 

ΙαΙδαοΚΗοΙι ζβΐ^ο2. 
ΟοηιοηΙδρΓοοίΊοηό δοΐιοίηΐ οδ ϊη άβτι ΙίαρραιΙοΙίΐδοϊιαη 1ΤοΐιΙβτιΐςίγοΙιοϊι 

αη Κο§οϊη ίϋτ <]ΐο Λυδ\νη1»1 (Ιβι* Ηβίΐί^οη ίαδί- νο1Ιί§ ζυ Γβΐιίβη. Ζ\ναι· ΒαΒοη 
αυοίι Βιθγ (Ιίο ΒίδοΙιϋΓβ ΐτι <1β<· Χαίιβ <ϊ©8 ΑΒαΓδ ΠΐΓβη η&ΙϋιΊίοΒβη ΡΙαΙζ; 

ιΙβΓ Γι1>1κ·1ιο δΙατκΙοΗ ιιηίβι· άατ ΑροδΙθΙΙωΓηηηιηΐοη ηια£ οίηο Βοζΐβΐιαη^ 

ζιι ΟΤιρίδΙιΐδ αΐδ μέγας άρχιερενζ* ΙΐΡΓδίβΙΙβΤΐ. 5θϊΐδΠ αΒοΐ’ ΐδΐ Ι^οϊη Ληδλναϊιϊ- 

ΙίπΙβπιιπι βιΊ<βηηΒ&Γ; δβΙΒδΐ άοΐί, \νο £θλνΐδ&ο Ηοϊΐί^ο ίη οιπογ Βθδϋιητηΐθη 
Ορϋρρβ νοη ΚίΓοΙιοη Ββνοιζα^Ι νοΓΒοτηιηβη (οάοΓ ΓβΜοη), 1>1βίΙ>1 άβι· 
Οηιηά ίαι* ίϋο ΙΧ-αίοΓοηζ ηηίεΐαν4 *. ϊη (Ιθγ αΐδ 3ΐΐοϊιρι·οΒα ΙιαΓοη^ζο^οηβη 
ΚαΓαηΙιΙί Ιπΐίββ, <ϋο αϊδ ΚΓβιιζΐταρρβ!Ι«ίη·.)ιβ <1οιη νοη Πβηιιΐδ βϊιίΛνίυΚβΙ- 

Ιοη Κοϊΐζβρί ΙιβΙΐΘ ίοΐ£βη Ιίοΐιηβη, δπηΐ παΐ·αΐ£βιηαβ ζπραηιηιοη^ΐιοπ^ο 
ΗοΐΠ^ο ηθΒθηβίηαηΟβι· αΒ^οΒίΙιΙιΒ (ΐηι Ναοδ Ββι^ΐοδ ηηιΐ Βαίίοϊιοδ, 7.10., 

·- ί 

1. Ββιηιΐδ, ηΟ. δ. 26. 

2. Ββιηυδ, αϋ. 8. 16. 
3. ν$1. Ο. Ρ. 5 ο 1ι ι 6 ιη β η ζ, Ζην ροΐίΐίδοΐιοη Ζιΐ£βίι0π§1ίθίΙ (1θ3 ΟβΠίβΙδ 

ιιγπ 8οΗβ5θ5 ιιγη! Ζοΐ'ορΛδδΟδ ίη <1βη .ΙηΗγθιι ηηι 1220, .11). ΟδΙβιτ. Βνζ. Οβδ. 14, 1965, 

207-238, 8. 232. 
4. Ο. ά β <Τ β ρ ρ 1ι κ η ί ο π, Τ3ηβ ηυυνβΐΐβ μι-ονίηοβ <Ιβ ΓαιΊ Ηγζαηϋη, Ιβδ 

ύμϋδΟδ τυρβδίΓΟδ άο ΟαρραοΙοεο (— Βί1>1. πγοΙκ'όΙ. ΙιίδΙ. 5, 6, Ρηπβ 1925-1942) (Ια'ΐηίΙΐ^: 

,1.}, Τ 381-382. -— \νβίΙ(5Γθ ΑΡΙνΐίΓζιιιι^η: Μ. 11 ο δ 11 β, Οίο 1».νζαη1ϊηΐδθΗβ \ναη<1- 

πιβίβΐ'βί ίη Κΐθΐπαείβη, Κβο1<1ϊη^1ΐ8ΐΐ88η 1967: Η. —^. Ε. 8 ί 3. ά 1 β γ (Βά. 1: ηηά :|| 

Ρ. 3. Ηβΐιη, Β(1. 4, 5: ίθΓίβ©8θίζΙ νοη 3. Ν. Οίηαΐ), νοίΐδΐηηάΐ^βδ Ηθΐΐί^βη- 

ΕθχίΚοη, Αυ^δΙηΐΓ^' 1858-1882: 81. —Η. Κ ο I ί, Κίβίηηδί&ίΐδοΐιβ ϋβηΙίΐη&ΙθΓ ηιΐδ 
Ρϊδΐάίβη, Ρατηρίιγίΐθη, Καρρ^άοΐίΐβη υηά Ι^Μβη (= δίυάίβη αϋβΓ οΒπδΙΙΐοΕβ Όβηΐε- ·;| 

ιηδΙθΡ 5, 6), Εβίρζί§ 1908: Κοίΐ. —3. Ε&ίοηί3Ϊηβ-Βθ5θ^ηθ, Νοηνβΐ- -) 

Ιβδ.ηοίβδ οαρρηάοοίβηηβδ, Βγζ^ηίϊοη 33, 1963, 121-183: Εϋ. —Ε. Ο ϊ ο ν α η η ΐ η ΐ 
(Η6Γ&υδ£β1)6ρ), Κηηδί ΐη Καρραάοΐίίβη, Οβηί-Ρ&πδ-Μηηοΐιβη 1972: ΚΚ. Ν. ηηά :| 

Μ. Τ 1ι ί β γ γ γ, Νοηνθίΐβδ β^ϋββδ πιρβδίΓθδ άο .Βηρραάοοβ, Γβ§ίοη άη Η&δ&η Ώα§ι, , | 

Ρατΐδ 1963 [1964]: Τΐι. —Ε. Β η ά ά β, ΟτδΓβιηε, ΗόΒΙβηΙαΓΟΪιβη ίη Καρρ&άοΐίΐβη, 
ΌίϊδδβΙάοΓί 1958: Β. —Μ. 8. / ρ # ί γ ο ρ 1 η υηά 8. Ε γ η Β ο § 1 η, 8α1ί1ι Ια- - 

Ιίδβ, υηβ β^ΐΐδθ πιρβδίΓθ βη Οαρρηάοοβ - Καρ&άοΐί^^αάα >^ηΐ Ιηιΐηηιηιι^ Βιγ Είϋδβ (= 

/δίαηΐιυΐ ϋηίνβΡδίΙββί ΕάβΜγαί Εηΐίηΐίβδϊ Υ^^ιπΙαΓί 784), /δΙηηΒηΙ 1958: /Ε. —Ο. 

Ν. Ε ο £ ν ί η, 8ο£ί]3 Κπνδ1ί&, Κΐβ-νν 1971:Ε. X 

Κοηδΐαηΐίη υ,ηά Ηβίβηα, 21.5., βΒοηδο χνίβ Οΐβ Καΐδβηη ΐΓβηβ ηίοΕΐ ίηι 

ΝαΗϊιβχ, άίβ Γυπί ΑηιιβηίοΓ λ^οηι 13.12., άΐβ Ογθϊ ΕάβδδβηβΓ νοπι 15.11., 

άΐβ άΐβϊ ΡβΓδβΓ νοηι 3.11., Ειΐδίαΐΐιίοδ υηά δβίηβ 3οΕηθ, 20.9., ΡΒοΙίοδ 

υη3 Αηίΐίοΐοδ, 12.8., (ϋβ Αϊΐ8Χ§γΓθί Κοδηιαδ ηηά Εατηίαηοδ. 1.11.1), 

]βάοοΕ ζβΐοϊιηβΐ δΐοΐι χνβάβΓ ζλνίδοΕβη (Ιΐθββη Οΐ’υρρβη ηοοίι ζ\νίδο3ι&η ΐΒηοη 

ηηά άβη άίνβΓββη βίηζβίηβη Ι-Ιβΐϋ^βη βίηβ ΑΒίο1§’θ (Ιθγ Εβδΐί&§θ &Β, υηά 

δβΙΒδί (Ιθγ Ιιΐ. Ραηίβίοΐπιοη, αηΟβΓηοΓΐδ §βηι άβη Ιιϊ. Κοδπι&δ υη<1 ϋ&ηιΐα- 

ηοδ ζιι^θδβΙΗ2, ίΐηιΐβί δΐοΒ ζ\ν&Γ \νΐβ δίβ ίηι Ναοδ-Οδϋθί), ίβάοοΕ αιιϊ Οθγ 

δΐΐάδβίΐβ, ,]6η& αιιί Οβί’ Νοηΐδβϊΐβ3. 

Ό&Β θδ άβηηοοίι ΛνβϊΙβΓ^οΕβηάβ ΖυδαπιπιβηΒαη^θ §ϋ)1, λνίΜ αη άβΓ 
ΝοιΌχναηΟ Οβδ ΝοΓάοδί-ΕοΕΕοπιραΓΐΐηιοηΐδ §ΓβϊίΒαΓ. λΑαΙΐΓβηοΙ βίοΐι 
λνβίΒΙίοΙιο Ηβϋ]£Θ δοηδΊ ηυ,Γ—ηαοΕ ϋβιηιΐδ ρΓο^ταιηηι^βΓααβ ■— ΐηι Νατ- 

ίΐΐθχ (ΒαΓΒαΓα, ΚγπαΕί, Μβτίηα, Ραΐ’αδΕβνί) δο\νίβ ίηα Ναοδ - \\Γβδίίβί1 

ββίΐηάβη (Ηβίβηα *— \νβδϋΐοΕ νοη Κ&ΐδθΓ Κοηδίαηϋη 1—, ΪΓβηβ, ΕηΟο- 

Ιίΐα, Καΐϊιατίηα χιηά αΒβΓηιαΙδ Ραι-αδίτβνί4), δίβΕί Βιθγ αηί άβιηδβΙΒβη Βί3<1- 

ΐΓα§θΓ χνίβ Κοδηααδ ηη<1 Βαιηίαηοδ Η ΑΓΗΑ ΘΕΟΔΟΤΗ ΐηι Μαρϊιοποη 
ηιίΐ (Ιβηι Κγθιιζ ίη άβΓ Ηαηάδ. Οίβ 1925 ηοοΕ ποΜί^β ΙηΐβρρΓβίαΐϊοη, 

«δαίηίο ΤΙιόοΟοΐθ οΐ δβ§ άβιιχ ίίΐδ»6, §ίη§ δβίΐΙιβΓ ζιιηβΐιηιβηά νβΓίοΓβη: 

1. 3. I. 400-402; Κ. ΤΙ νοΓ ΑΕΕ. 218; \νβίίβΐ’θ ί1θΓ&ρίί§’θ ΟΓυρρθη ίηι ΝατΙΙιβχ : 

Ι.Ε 396-397. 

2. Ιη Κηρραάοΐίίβη: Καταϋα; Ιίίϋδβδΐ (I. II 340; Ε. III νοι- Α51). 456, αΐδ ΥίβΓ- 

ίβΓ βί&'βηατΙί&Θηνθίδθ ηίοΐιί Ηβπηοΐαοδ, δοηάβΓη ΚίΓ^Οδ), ΒίΓβΕΙί Ιίίΐίδθ (άβη ϋηΓοΙι- 

§3η§· νοΓ (ΙβΓ ζβηίΓ&Ιβη νΐβιηιη^ ζιιηι Οδίαπη ϊΙαηΕΐβΓβΠίΙ: ΤΗ. 187, Τ&ί. 85α; Ε. III 

νοΓ ΑΗ1). 521), δαίίΐι ΙαΊίδβ (Κοδίη&δ υη<1 Βηιηίηηοδ ίπι Οβ\νδ15β άβδ ηοΓάϋοΙιβη, Ρηηίβ- 

Ιβίιηοη υηά ΗβΓηιοΙαοδ δνιηηιβίΓίδοΙι <1&ζυ ίη άοιη άβδ δϋάΐίοΐιβη ΒιΐΓβΙι^αη^δ νοηι 

ΝατΙΗβχ ζυιη Ναοδ: /Ε. ΑΡ5. 5, 7, 8; Β. ΤηΓ. 84; Ε. Β ιι ά. ά β, Βίβ ,ΙοΙΐ3ηηΘ5ίίίΐΌίΐθ 

νοη Οδΐ’θΐηβ, Ραηίΐιβοη 19, 1961, 263-271, ΑΜ). 10; Ε. II Α5Η. 21, 23, 25, 30, 34, 

35, 41, 42), θ-ΟΓβηιβ 15& (άβη Αρδίδοίη^αη^ ΙΙ&ηΙάθΓβηά: Β. Ρ. 8 ο Η ί β πι θ η ζ, 

νβΓδοΙιοΙΙβηβ ΜαΙβΓβίβη ίη ΒδΓβηιβ: Βίβ '&τβΐιαίδβΐιβ Κ&ρβΙΙβ Ηβί Εΐιηαΐι Κίΐίδβ’ ηηά άίο 

ΜυΙΙβΓβοΙΙββ ζ\νίδο!ιβη Εη^οΐη, Οπβηί. ϋΠηδΙ. Ρθγ. 34, 1968, 70-96, 8. 74-75), 

δίγΐίί ΝίΙεβΙαδ-Κ&ρβΙΙβ (Ναοδ, \¥θ5ΐ1ύηβΕβ: Ο. Ρ. 8 οΐι ί β ηι β η ζ, Βίβ Κ&ρβΙΙβ άβδ 

δίγΐίίβη Νίΐίβίαδ ίη άβη \Υβίη5βΡββη νοη ΟΓίαΙιίδδΓ, 31). οδίβΓΓ. Βγζ. 18, 1969, 239- 

258, 8. 246). \νίβ ίη Κηραηΐιΐί Ιϊίίίδβ οίιηβ βΓΗβηηΗατβη Ββζη§· δίηά δίβ ίη Τηΐιίηΐι Ιάΐίδβ 

(ΡηηίβΙβίηιοη υηά ΗβΓηιοΙηοδ ηηι \¥βδ1βη(Ιβ (ΙβΓ ΝθΓά\νηη<1, ΚοδΓπηδ ιιηίΐ Βηιηίηηοδ 

ίη βίηβΓΚίδϋίιβ ίη ϊΙιγθπι ΟδίΙβίΙ: 3. II 323-324, Κ. III νοΓ ΑΗ5. 433). 

3. ί. I 399, 401, Τηί. 97-2; ΡβηίβΙβίιηοη ηϊβΐιΐ 5βί Ε.Ι, ΙΙίοηο^ΓηρΙιίδβΗβδ Εβ- 

^ίδΙβΓ, ηηά Ε. II νοΓ ΑΗΙ). 218. 

4. 3. I. 397, 400; άίβ ΝηιΊ1ιβχ-Ηβΐ1ί£βη ηίβΐιΐ Ηβί Ε.ΙΙ νοΓ ΛΗ1). 218. 

5. 3. Ε 401, Τηί. 99-4. 

6. 3.1. 401; ν^Ι. Η. 8 Η γ ο Η ιι β Ιι η, Κοδηιηδ ηη(1 Βηηιίηη, ΗββίίΙίη§1ιηη- 

δβη 1965, 8. 11, 8ί. 5, 1882, 480, Τβ£: 2. 3αηιιηι>. 
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1942 ίϋΙιΗθ «Γθΐ'ρΐι&ωοη 8ΐβ ηϊδ ΓδηιίδοΡβ ΜδτΐγΓβηη νοηι 22.12. ηηί\ 

ΐϊΐίΐΐιΐη &.1 β άίβ ΡίβΓ αηηιοΐίνίβΓΐβ, νοη Ρ&ρδΐ Οίβιηβηδ ^βΐηηίΐβ Οβηι&ΡΙίη 
άβδ ΚηΐδΡβΓΓη δίδίηηίοδ1 2, ναΡΓβηά Κβδΐΐβ 8ΐβ ηαοΡ αΡβπη&Ιδ 25 I αΙΐΓβη 

Γϊϊγ άβη Ιιΐ. ΤΡβοάοΐΌδ δΐΓαΐβΙηΐβδ Ρίβΐΐ3. 

ΟβΓ Ο&δυδ ίδΐ ΡβίδρίβΙΡαίΐ ϊηγ άίβ ΡΓοΡΙβηιαΐίΡ: ΑΙδ βίηζί§β νβίίβΓβ 
ΙνΪΓβΡβ Ραΐ ΤηΡΐ&Ιι Ρίΐίδβ δοννοΡΙ Κοδίη&δ υηά Ό&ιηί&ηοδ αΐδ ηαοΡ — δθ£9.Γ 
ζ\νβΐιιΐ8.1 — ΤΡβοάοΐβ4. Βίβ ΑγζΙθ δίηά ηη άβη δβΐΐθϊΐ βίηβΓ ΝίδβΡβ ίη (Ιθγ 
ΝοΓάνηηά άβδ Νηοδ-Οδίΐβίΐδ, άβΓβη ΒίίβΡνηηά ηίοΡΐ ΤΡβοάοΐβ, δοηάβΓη 
(ΙβΓ ΜδηβΡ δαΡ&δ εάδ Οαηδ ίίίΐΐΐ; άίβ βίηβ ΤΡβοάοΐβ δΐβΡΐ, νοη (ΙβΓ Νίδοΐιβ 
άιηοΡ Κοηδΐαηΐίη υηά Ηβίβηει §βΐΓβηηί, ηη άβΓ Οδΐδβίΐβ άβδ άβη Ναοδ 
ηοίΐβίίβηάβη ΟυΓΐΡο^βϊΐδ, άίβ ειηάβΓβ απί άβιη δγιηηιβΐΓίδοΡβη Βϊ1(Ηγ&§'θγ 
&οί άβΓ δϋάδβίΐβ. ΟΡ βίη Ββζυ§' αυί (Ββ Αγζϊο £βηιβίηΐ ίδΐ, ΙαΒί. δίβΡ δο 
ηίβΡΐ 8&§βη; 3βΓρΡβηίοη νβΓζίβΡΐβΐβ 1936 ηυΐ βίηβ Ζυοί’άηυηρ; υηά Ρϊβΐΐ 
θδ ϋΡβΓάίβδ ίαΐ’ ηαδ§1ίβΡ, άηβ άίβδβΙΡβ Ηβίΐί^β ζνβίηι&Ι αΡ^βΡίΙάβΐ δβί5; 1942 

ίίΐΙΐΓί δίβ ΐηάθδδβη δβίη Ρα&’ίο^Γ&ρΡίδβΡβΓ Ιηάβχ νίβάβπηη οΡηβ Ββ§τϋη- 

άυη§ αΐδ άίβ ΚόιηβΓΪη νοχη 22.12.6, βΡβηδο ΤΡβοάοΐβ ίη άβΓ ΡηΒβη ΝβΡβη- 

αρδΐδ (!) νοη ΙνιΡςΙ&Γ Ρίΐίδβδί7 υηά &η άβΓ λΥβδΐναυά άβΓ δγιηβοηδ- 

Ραρβίΐβ νοη Ζίΐνβ, ΡίβΓ ίη ΟβηΐβίηΒοΡαΓΐ πιίΐ ηηάβΓβη νβίΡΙίοΡβη Ηβίΐί- 

§βη8. Ιη ζ\νβί νβίΐβΓβη Ράΐΐβη ίδΐ (ΙβΓ Ναηιβ υηνο11δΐϋηάί§ βΓΡαΙΐβη9 υηά 
δβΐιοη άίβ Ββδίιη^ Θεοδότη ηίβΡΐ §υηζ δίβΡβΓ. Ιΐηι νοη 08 δΐοΐι Ραηάβΐΐ 
(πη6 άαηιίΐ άβι* 8ίηη άβΓ ΑυδνηΡΙ), ΡΙβίΡΐ αιιβοΓ ίη Κ&ΓαηΡΡ ΡίΡδβ ϋΡβΓ- 

αΐΐ υηΐίΐεη·. 
ΑΡηΙίβΡ νβΓΡ&Ιί βδ δίβΡ Ρβί βίηβΓ §Γθββη ΖαΡΙ νβίΐβΓβΓ ΗβίΡ^βΓ: ϋίβ 

Ναιηβη δίηά ηίβΡΐ βίηάβυΐίηδ, ΑΐΐΗΡυΐβ δβ11οη10; άίο ΚΙβκΙαη^ ζηνοίΐβη 

—οΡβηδο νχβ ίΐηδ ΒβΡοηδηΙΐβι·11 — ηίοΐιί ιηϋ άβΓ Ηβί1ΐ§οηνίίη ΙίοηίοΓίη12 

1. 3. II 505. 

2. 81. 5, 1882, 480. 
3. Β. II, ΙηνβηίεΐΓ υη<1 Β&\ιηΐδθΙΐ9ιυΙ»ίΙ<Ι νοΓ ΑΙ^1>. 218; Ε.Ι, Ιΐίοηο^ρβρίιϊδϋΐιβδ 

ΗθΒ'ΐδίβΓ: Τΐιβοάοΐβ ηΐοΐιΐ ίη ΚηΓαηΙιΙί Μϋδβ. 

4. ^. II 322, 324, Κ. III νοΓ ΑΡ>Ρ». 433. 

5. 3. II 324 Αητη. 1. 

6. 3. II 505. 
7. 3. I 202-204; .1. II 505 ίιτίϋηιΐίοΐι Ε1 Νηζηι\ 

8. 3. I 556, II 505. 
9. ^ Ραίοηΐηίηθ, δαηοη Βΐΐίδβ βη Οηρρηάοοβ, Οηΐι. δίΓοϊιέοΙ. 12, 1962, 

263-284, Ο. Ρ. 8 ο Κ ί β ίη 6 η ζ, Όίβ Κγθιιζ10γο1ι6 νοη Αςιΐί 8&Γηγ, ΙδΙ&ηΡ. ΜίΙ- 

ίβϋ. 23 /24, 1973 /74, 233-262. 
10. Ο. (I ο .1 θ γ ρ Ιι η η ΐ ο η, Βη νοίχ (Ιθδ Μοηυηιβηίδ, Ν.8., Εοιηα/Ρηπδ 

1938, 283-322. 
11. Ζ. Β. 1. I 155 Αηιη. 2; νβΐ. Ο. Ρ. Βοΐιίβπιβηζ, ΡβΙδΡηρβΙΙβη ίιη Οο- 

Γβτηβ-Τηΐ, ΚηρραάοΜοη: ϋϊθ Υιίαηΐι-Οηιρρβ ηηά 8ηΜι Μΐΐδβ, Ιδίηηΐ). ΜίΗβΠ. 30,1980. 

12. 8 ο 1ι ί β ηι β η ζ, Ιδί&ηΡ. ΜίΕβίΙ. 30, 1980. 
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ηηά οίΐ ηΡβΓίιηυρί ηΐοΡί ιποΙιγ βΛβηηΡηΓ. ΑηάοΓβΓδβίΊδ Ηθ&Ί οδ ηηί 6θγ 

Ηηη6, δΐοΐι βίη δίηη 6ογ Αϋδναίιΐ υη(1 ΑηοΓ(1ηιιη§; βι*δΐ βι^βΡοη Βίαιη, 

\νβηη 6ίο Μοηΐίΐέίί §οΒ1&γ1 ίδΐ. λνίτ νοηΒβη υηδ άίβδθΓ Ργθ^ο ζυηέίοΐΐδί 

ΙυΓ άβη ΤοΐΙΡβΓθίοΡ άβΓ νίβΓζί§ ΜηΓΐντβι* νοη δβΡηδΐβΐα (Βϋηίΐί^: 40 ΜΜ.) 

ζη. 

ΌβΓ ΚηΗ άβΐ' 40 ΜΜ. ίδΐ δοΐιοη ίαΐ’ άίβ Ζβίΐ άβΓ ΒηρρηάοΒίδοΙιβη Κιγ- 

βΙιβηνάίβΓ Ρβίβ^’ΐ. Ιη ιΙιγογ Ηβίιηηίδΐαάί Οδδ&Γβα βδ βίηβ ίΡηβη §β- 

νβίΡίβ ΚίΓβΡβ, θ,ηδ άβΓ άβΓ Β1. Οαηάβηΐίυδ νοί' δβίηβΓ λΑηΡΙ ζιιηι Βίδβΐιοί 

νοη ΒΓβδβίη (αιη 385) Κβΐίίίΐιϊβη ΡβΒηηΡ. Οτβ§;οΓ νοη Νγδδη, άβδδβη Βηι- 

άβρ ΡβίΓΟδ δβίΐ 380 ΒίδοΡοί νοη δβΡ&δΐβία νηΐ’2, «Ρβζου^ΐ ϊΙιγο \\ΓιιηάβΓ- 

ΒΓαίΐ §ββ'βιι Βηηιρίβηάβ \νίάβΓδηοΡβΓ»3 ηηά ΙοΒΐ άβΓηι-ΐ βΓ'Ββηηβη, άαΒ 

ϊΡγο Κοίΐβ δίοΡ ηίβΡΐ ηιιΓ άίβ βίηβδ νοΓΡϋάβδ άβΓ δΐαηάΙιηίΐί^Ββίΐ ίιη ΟΙαα- 

Ρβη Ρίδ ίη άβη Τοά ΡβδβΡΓάηΒΐ. ΕηΐδρΓβοΡβηά άιήη^ΐ άίβ ΙΙΙηδίΓαΐίοη ϊΡγθγ 

ΟίηηΡβηδδΐάΓΒβ, άηδ ηηάβΓδνο ΡοΙίβΡίβ (ζ. Β. ίη άβη δβΓΡίδοΡβη ΚίΓβΡβη 

1. 81.2,1861,357,5,1882,19. ΝηοΙι Λ. ΟτηΡητ, Β’ΐοοηοοίδδηιβ Ρ^ζηηΙίη, 

(ΙοδδίβΓ ηΓοΙιόοΙο^ίηηβ, Ρητίδ 1957, 8. 84, \νατ άβΓ ΚηΙΙ άβΓ 40 ΜΜ. ΡβδοηάβΓδ ίη ΚΙβίη- 

εΐδίβη νβΓΐΓβϋβί. ΟΡ άίβ ΒϊδοΡοίδΡίΓβΙιβ νοη Αηι§'βηα (οδίΙίβΡ νοη ΓΑδίΐΓβη, Ρβίιη άβΓ- 

ζβίΐί^βη Όογϊ 8ιι13&^ι, /δ^ίίΡί ( επισκοπή (Εοίί 192-199) ιίΓδρΓοη^ϋοΒ βΐηβ ΚΡοΡβ άβΓ 
40 ΜΜ. \Υ3.γ, ίδΐ Ιρη^ΙίοΡ: Βϋ. 139-140. Μ. Ε β δ 11 β, δίυάίβη ζηΓ ίι*ϋΡΡγζηηΙίηί8θ1ιβη 
ΑΓοΡΐΙβΙίίπΓ ΚηρρηάοΙιίβηδ ( = ΟδίβΓΓ. Αΐιηά. ά. λΥίβδ.. ΡΡίΙ.-ΡίδΙ. ΚΙ., ΌβηΡδοΙιπΙ- 
ίβη 138 = νβΓδίίβηίΠοΙιιιη^βη άβΓ Κοιηηιίδδίοη ίϋΐ' άίβ ΤηΡηΙει ΙηιρβΓίί Βγζηηίϊηί 3), 

λΥίβη 1979, I 65, νβΓΓηηΙβίβ, άηβ άβΓ Νηιηβ άυΓοΙι άίβ Αηδηιηΐηη^ δη^βΓΪβΓί ΛνηΓάβ. 

Βίβ ζη ΕοΙίδ Ζβίΐ Λ?οη άβη ΟπβοΒβη άβΓ Οβ^βηά Ραη9.§;ίη Ρϊΐίδβ §·βη9.ηη1β ΚίΓβΙιβ ίη 
ΟβΓβηιβ ηπι ΑΓρηίοδ νβ^βη βίηβΓ ΙηδβΙΐΓίίΐ ΑΓΙΕ ΜΙΧΑΕΛ ΒΟΕΘΙ ΐ ζη βίηβΓ 
ΜίβΡηβΜίΓβΙιβ ηηιζη\νίάηιβη (Ε β 3 ΐ 1 β, 3.Ο. I 42-44) ηηά ηηΐβΓ άβη ΒΟΗΘΕΙ - 

ΙηδοΡΓίίίβη Ρβί 8ίνΓί1ιίδ3Γ βίηβη Ββ\νβίδ Ιογ ά&δ ΡηηίβΙβίπιοη-ΡηίΓοζίηίηηι νοη Κιζιΐ 
Ρίϋδβ ζη δΐιοΗβη (β6βηάη I 63), ίδΐ νβΓίβΡΙΐ; νςΐ. Ο. Ρ. 8 ο 1ι ί β ηι β η ζ, Ηβιτ 
Ιιίΐί άβίηβπι ΚηβοΡΐ - ΖηΓ Ρτη^β ηίπιΡίβΓΐβΓ δΐίίΐβΓ ίη άβη Ρ&ρρηάοΐίίδβΐιβη ΙΙδΡΙβη- 

ίιίΓβΡβη, Κοπή ΟηηΓΐηΙδβΙΐΓ. 71, 1976, 133-174. Ββί δινβδη (Ε β δ ΐ 1 β, 3.0. I 80: 

Βίν&δη) ίδΐ άίβ Αηίζ&ΡΙηη^ άβΓ Μ&ΙβΓβίβη (I 81, ηηβΡ Εοΐΐ) βπι άίβ ρΙαβδίΡΙβη Εηιβη- 

άηΐίοηβη άβΓρΡδηίοηδ ζη βι^ηηζβη {3. II 5 Αηητ. 2); άβη Ογϊ άβΓ νοη Εοΐΐ δίδ Βίΐΐβ 
άβδ ΝίΡοάβιηηδ βη Ρίΐαΐηδ ιπη άβδπ ΕβίβΡηδίη, νοη άβΓρΡαηίοη αΐδ άαδ ΙΐΓΐβίΙ άβδ Ρί- 

Ιαΐηδ αη^βδβΐιβηβη 8ζβηβ Ιιηΐ Εοΐΐ ηίοΐιΐ ζ\νίδοΡβη ΚΓβηζί»ιιη^ ηηά ΟΓοΙάβ^ηη" ριβ- 

ζίδίβΐ’ΐ (ν§1. Εοΐΐ 252 Αηηι. 2 ιηίΐ Εβδίΐβ, &0. I 81). Αυδ άβι* δίΐίΐβΓίηδβΡΓίίΐ ΙηΒΐ δίβΡ 
ηίβΐιΐ ΙιΡβΓζβυβ'βηά άίβ Νβηηηη^ ζν'βίβΓ ΚηίδβΓ ΙιβΓ&ηδΙβδβη, \νοηιίΐ ά&δ Ατ^ηηιβηί 
ίϋΓ βίηβ ΟηΐίβΓαη^ ίη άηδ ΤΡΓοηΛνββΙΐδβΙΊαϊΐΓ 1222 (Εβδΐΐβ 3.Ο. I 82) βηΐίβΐΐΐ; ν§1. 3. 

II 5, Ο. ά β ,1 β γ ρ 1ι η η ί ο η, Εβδ ίηδβπρΐίοηδ οαρρηάοοίβηηβδ βί ΠιίδΐοίΓβ άβ 
1’βηιρίΓβ §τββ άβ Νίβββ, Οήβηΐ. ΟΙΐΓΪδί. ΡβΓ. 1,1935, 239-256, Ο. Ρ. δοΡίβιηβηζ, 

άΡ. οδΐβΓΓ. Ρ^ζ. Οβδ. 14, 1965, 207-238, 8. 210. 

2. 8ΐ. 4, 1875, 778-779. 

• 3. 81, ο, 1882, 19. 
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Εηυϊί^β υηά ίη Ζγρβπι ΛνίβάβΓίιοΗ νβΓίΓβίβηβ1) Βίΐά άΐΓβδ ΜηΓίγήυτηβ 
ηυΓ άβιη δββ, βΓ8ί 5ρϋΐ υηά ηιϋ ιιογ βίηβηι Ββίδρίβΐ ίη άίβ Εαρραάοΐαδβΐιβ 
λΥβηάηιεάβΓβί βίη: ϋηΙβΓ άβιη Τίί,βΐ οί άγιοι τεσσαράκοντα μάρτυρες εν 
Σεβαστεία τμ λίμντ\ μαοτνοήσαντες1 ίίηάβη δίβΐι ίηΐ ΟβτνδΙΒβ άβΓ Κ)Γθ1ΐβ 
νοη ^εύιίηβίβηάί (δυνο£, 1216/17) 39 ηιίί βίηβηι δοΕυι-ζ ΒβΜβίάβΙβ Μ&ηηβΡ 
οΐιΐιβ ΝβιάβηβΒβίδοΙίΓΐίΐθη υηά αυί βίηβηι ΒβηαβΚΒ&Γΐβη ΒίΙάΐΓέΐ^βΓ άίβ 

Ερίδοάβ (Ιοδ νίβΓζί§δίβη δοΐάβίβη υηά άβδ λν&β1ιίβΓ53. 

ΑΠβ αηάβΓβη Ευρρηάοίπδβΐιβη ΒίΙάβΓ άβΓ 40 ΜΜ. Β&Ββη δίβΚ δίέίΓΪίβΓ 

νοη άβΓ Ηβίΐί^βηνίία βηΐί'βηιΐ. Αίβ δΐβΚβηάβ Κπβ§βΓ ίίηάβη 3ίο δϊοΐι— 

άοΓβΙι ιιιοΙιγογο ηοοΒ ΙβδΒα,Γβ ΝαιηβηδΊ)βίββΙΐΓίίΐβη ^βΡβηηζβίοΙιηβΙ—&η άβη 

λΥϋηάβη <1θ8 ΚίηΙβΓβη ΡΙηΓοηά-Βηυηΐδ νοη ΟοΓβηιβ 3, άβδδβη ΡυηΗίοη 

1. δβΓΒίβη: Ο. Μ Π 1 β ί, Ε& ρβϊηΐτηβ άτι Γηογβη 9§ο βη Υου§Όδ1ανΐβ (8θγ- 

Βΐο, Μαββάοίηβ βί Μοηίβηβ^ΡΟ) 1, Ραπδ 1954, Τ&Γ. 14-5, 37-4, 60-2, 3, 61-1, 2, 91-2; 

2, Ρ&Γίδ 1957, Τ&ί. 28, 29, 62-4; Β. Η α ΐη & η η - Μ & ο Ιβαη υηά Η. Η & 1- 

ΙβηδΙβΒβη, Οΐβ ΜοηιπηβηΙίϋπιΑΙβΓβΐ ίη δβΓΒίβη τιηά ΜβΕβάοηίβη νοηι 11. Βΐδ 
ζιιγπ ίηΐΒβη 14. ^εάυΊιυηάβΓί. (= ΟδίβτίΓορ&δΙτιάίβη άβΓ ΠοβΒδοΒιιΙβη άβδ Ε&ηάβδ 
Ηβδδβη II, 3-5, σΐοββη 1963) ΑΒΒ. 28, 69, 71, ΡΡιη 4, 9, 12, 13, 269,6; V. 1. Ρ ιι- 

Γ ΐ <5, δοροόηηί (= Ββίΐιβ υΓΩβ£ηϊ<51ίΐ δροΓΏβηΐΙδΐ Ιυ^οδΙ&νίΐβ, Ββο^Γαά 1963) 8. 128, 

Ταί. 45, 46; ά β γ δ β 1Β θ, Εΐβ ΚϊγοΒ.6 άβΓ Μ. Βορίιίβ ϊη ΟΙιτΐΒ (= ΒβΐΒθ ΚυηδίάβηΚ- 

ηιαΙβΓ ίη ,Ιτι^ΟδΙηΛνΐβη, Ββο^Γειά 1963) ΑΡ1). 34, 35, 36; Μ. Β & ] Ιί ο ν ί <5, Βορο<5&τιϊ 
(άΐβδβΙΒβ ΒβΠιβ, ίδιά. 1963) ΑΒΒ. 5; Ρ. Μ ϊ ] ο ν ϊ ό, Όβο&,ηΐ (άΐβδβΙΒβ ΒβΐΒβ, ίΒΐ<3- 

1963) ΑΒΒ. 48.—ΖγρβΓη: Η&§ΐοδ Νίΐίοΐ&οδ Ιίδ δίβγΐδ ιιηά Αδίηοιι: Μ. 8βοοροτι1ο, 

Αδΐηοτι βη 1106 βί δβ οοηίΐ’ΐΒτιΙΐοη & Γϊβοηο^Γ&ρΙιϊβ (= ΒΐΡΙϊοΙΙαο^αβ άβ Βγζηηίΐοη 2, 

Βηιχβΐΐβδ 1966) 51-53; Α. ηηά Ρ Α. 8 ί γ 1ΐ α η ο υ, Τΐιβ Ρηΐηίβά (ΡιίΓοΙιβδ οί 
Ογρηΐδ, 8ίοτΐΓΒπά£β 1964, 35, 59; ϋ. 0. V7 ΐ η £ ΐ β I ά ιιηά Β. Ρ λ¥. Η 9 \ν- 

]ί ΐ η δ, Τΐιβ ΟΒτιγοΙι οί Οιιγ Βηά^ αί Αδΐηοη, Ογρηΐδ. Α ΓβροΓΐ οη ίΐιβ δββδοηδ οί 1965 

αηά 1966, Ρυπι&ηΓίοη Ο^δ ΡηρβΓδ 21, 1967, 260-266, Α1>1). 8, 9; Ό. Ο. \ν ϊ η- 

Πβΐά, Αδΐηοτι, & Οηίάβ, Νίβοδΐα 1969, 12-13; Ο. Τ ϊι τι 1) γ ο η, Ζ^ρβΓη, Μϋηοΐιβη 
1976, Ρ&ι-Μηί. VI (Αδΐηοτι, ητίί ΙαΙδοΙτβΓ Β&ϋβηιη§).— Εϊη ΡΓ9§·ιηβηί 9ΐιΙ ηηηίοΐίδβΐιβτη 
Βοάβη: ΤΓαρβζτιηΐ, Ηα^ΐοδ Εη^βηΐοδ (Υοηί Ουτηη Βηιηϋ), ΕπιροΓβ, ν\λβδ1,\\'3ηά, 

ΝοΓάδβΐίβ: αιπ'δίτΐδ οΒθγΙι&ΙΒ άβΓ ΙνΓοηβη, Ιίηΐτδ ηβΐιβη ίΐιιη βίη Εη^βΐ (ηίοΐιί Ββί Κ., Ο. 
ΜΠΙβί τιηά Ο. Τ. Β ΐ ο β, Βγζ^ηίΐηβ Ρ9ίηΙίη§; αί ΤΓβΜζοηά, Εοηάοη 1936, 

111, 8. Β α 11 8- η β β, Τΐιβ Β^'ζαηίΐηβ ΟΙιυΓοΙτβδ οί ΤΓβΙ^ϊζοηά, Αηαίοΐϊηη 8ίτιάΐβδ 
10, 1960, 141-175. Ν. Β & 1ε 1 λ η ο ν, Ρβυχ πιοηηπτβηίδ Βγζαηΐίηδ άβ ΊΥβΜζοηάβ, 

Β^ζηηίΐοη 4, 1927-1928, 363-391, βην&Ιιηίβ 1916 /1917 οηίάβοΐίίβ λνηηάητεαβί'βΐβη, ιι.α. 

ηη άβι· ΝοΓάτν&ηά, ΐβάοοίι Ιίβΐηβ ΜοΙϊνο &η).— ΑΙδ ΑρδϊδΒίΙά («ϊ ΧΕ ΜογΙϊγϊ ΐη ^ΐο- 

ΓΪ9.ί>) ΐη δηηΐη Μ&γϊ9 Αηίίςυβι ΐη Βοιη: Ρ. Β ο ηι & η β 11 ΐ υηά Ρ. «I. Ν ο γ ά- 

1ι α § β η, 8. Μαπα Αηίΐφίει, Βοηιει 1964, 8. 45, 63, Τηί'. 46Β. 

2. ί. II 168 (οΓΐΙιο^ΓηρΙιΐδοΙι 1^οιτΐ§'Ϊ6Γί). 

3. ^. ΐ&ί. 161-3, 4,162-3; Εϋ. ΑΒ1). 19; Β. III ΑΜ>. 414, 421-423; Ν. Τ Ε ΐ β ρ- 

ρ γ, £§;1ϊδβδ ΓηρβδίΓβδ άβ Ο&ρρηάοββ, ΟοΓδί άΐ βτιΙίτίΓη δηΙΡητίβ Γβ,νβηηαΙβ β Βΐζειηί.ΐη9 

1965, 579-602, ΑΜ>. 6; ΚΚ. ΡΕοΙο 2, 68, 98. 

ατηδίΓΪίΐ,Θϊΐ ίδί1. Βίο Μ&ΙβΓβίβη υ^γοϊι δοΐιοη ζπγ ΖθΗ άβι*ρ1ιαΐιΐοη.3 δοΐιι* 

δοΜβοΜ ΟΓΐι&Ιΐβη, 8ο ά&Β δίοΐι 3ίο Ζ&ΐιΐ ηίοίιΐ ιϊιοΙιγ βηϊΐίίίοΐη ΙαΒί. ^βι·- 

ρΐι&ηίοη ΒοΚαΐζίβ 8ΐβ ζιι ιποΒγ αΐ3 40 8.Β υηΟ ζο§ άβηι αιιί&ιι§1ΐο1ιβη Υογ- 

δυοίι, ΘΕΟΠΙΟΤΟΟ 3.ηι ΝοΜοηάο άβΓ ΟβΒν&ηά2 &18 ν&παηίο νοη 

Θεόδουλος οάβϊ* Θεόκτιστός 3.ιΐ8 άβΓ Βίδΐβ άβΓ 40 ΜΜ. ΟΛίίζιιίαδδβη, δρβ- 

ί,βΓ άίβ Όβυΐιιη^' υογ, άαΒ αιιΒβΓ άβη 40 ΜΜ. Ευ8ί&11ιίο8 ιιηά 8βίηβ δδίιηβ 

ηΒ§βΒί1άβί 8βίβη3. ΑΙΙβ αηάβΓβη Ναπιβη «ίηά Γογ άίβ 40 ΜΜ. §β1&ιιΓί§·; 

ΠΡΙΟΚΟΟ οηά ΘΕΟΦΙΛΟΣ ίη άβΓ Μίίίβ άβΓ Οδΐλνβηά (ζλνίαοΐιβη άβη 

ΌιΐΓβίι§&η§'βη ζηιη. νοΓάβΓδβίιίίΓ), [0Υ]ΑΛΕΡ10Σ Γββΐιίδ νοηι τββΐιίβη 

ΟιΐΓβϊΐ£αη§; ηη άβΓ δάάνΓ&ηά Α[ΚΑΚΙ]00, &η άβι* ΝοΓάλνηηά ηηΙβΓ βίηδΐ 

λνοΕΙ β1\νη βί! Ηβί1ί§βη [Α/Ε4]7>Ζϋ06’, ΚΥ[Ρ]ΙΟΝ, ΑΕΤ[100\ ΕΛ[Ε]Λ- 

ΖΑΡ (η&βία ,ΙβΓρϊιηηιοη βίηβ ν&ήαηΐβ ζη ΑΙλιο,νός) υηά [ΜΓ\ΚΑΛΟ€; 

άβΓ ΑηΓοίίΓΟΓ άβΓ ΟΓυρρβ, ΚγΓίοη4, ηϊπιπιί Εβίηβη ΒβνοΓζυ§ίβη ΡΙηίζ 

βίη. 

Ιηι ΗίηΒΙίβΙί ηυί άίβ ΡβΓίδίΓβιηα-ΚίΓβΙιβη (8.υ.) ίδΐ άίβ Ρτα^β \νίο!ι- 

ϋ%, οΒ άίβ 40 ΜΜ. ίη βίηβΓ Ββζίβΐιιιηβ’ ζαηι ΌβοΙίβηΙίΓβοζ δίβΐιβη. ^βΓρ11η- 

ηίοη υηΐ,βΓδβΙιίβά Ββί ΟδΓβιηβ 3 άΓβί ΡΒηδβη υηά Βίβΐί άη8 Κγθιιζ βΒβηδο 
\\άβ άίβ άβΓ ΒηδίΙβίοδ-ΚηρβΙΙθ νοη ΕΙβνΓ-η υηά νοη Η&§ϊο8 δΐβρΕηηοδ 

δο\νίβ άα8 ΚβΙίβΠίΓβυζ νοη ΟδΓβηιβ 13 Γογ ίίίοηοΙίΙαδΙίδβΕ, άίβ Μ&ΙβΓβίβη 

άβΓ νοΓάβΓίίαρβΙΙβ οηά ίη άβη Βο§βη άβΓ Ββίάβη ΌιΐΓβΙι^έίηβ’β Γογ '&Γ^11^^8^11, 

(1. ΗέίΙϊΡ© 10.ΙΕ.) υηά άίβ 40 ΜΜ. ίίπ* βίηβ δρ&ΙβΓβ Ζηΐαί-, \νοΕ1 ηυδ άβΓ 

2.Η&1Γΐβ άββ 10. ΙΕ.’δ5. Κβδίΐβ ΕβζβίοΒηβίβ άίβ 40 ΜΜ. Μδ «Εβυΐβ ηυΐ’ ηοβΕ 

8οΕγ ΓΓα§τηβηίίΐπ5θ1ι βιΈοΕβη»6, &η ηηάβΓβΓ δΐβΐΐβ ηΐδ «Εβηίβ βΕβηίηΙΙδ 

ζβΓδΙδΗ»7 υηά ^Ι&υΜβ ζ\ναΓ, ίηι ΒββΕβηΙίΓβυζ άηβ \Υ6ΓΪί ηαβΙΐΓβΓβΓ Μ&ΙβΓ 

ζυ βΓίτβηηβη, Είβΐΐ ,ΐβάοβίι άίβββδ υηά άίβ βΓΕηΙίβηβη ϊί§·ϋΓΐίβΕοη Μβίβ- 

Γβίβη Γϊϊγ βίηΙιβίίΙίβΕ υηά ^1βίβΙιζβίίί§' υηά ηαΕηι άίβ Όίδία’βρβηζ ζυιη 

ΑηΙαΒ, ΙβΓρΙι&ηίοηδ ΑΓΕβίΙδΛνβίδβ §βηβΐ“β11 ζυ άίδΙίΓβάϋίβΓβη8 Ν. Τΐιίβπ-γ 

3ρΓ9.βΕ οΐιηβ ΌίίίβΓβηζίβΓυη§; νοη «ηΓοΙχηίδβΕβΓ ΜηΙβΓβί (Εηάβ 9. ΙΕάΙ.)»9. 

1. 3. I 140: «8βδ άίιηβηδΐοηδ ... ηβ ρβηηβΐίβηί ^υβΓβ άγ νοίΓ ηη ηβΓί,Ιιβχ. 
Ε’βί&ΐΙ τιηβ δβοοηάβ ρβΓίίβ άυ ηηοδ». Β.Ι 105: Ν&Γϋιβχ. 

2. ΒΐβΕίυη^δβη^ηΙΐΘη ΙιΐβΓ τιηά δοηβΐ Ββζο^βη βυί Αρδΐδ — ΟδΕ Ζτιγ τνβίττβη 
Οΐ6ηΙΐωηπΐ£ ν§;1. Β.ΙΙ νοΓ ΑΒΒ. 45. 

3. ΡΙ 142, 143, 600; βΒβηδΟ Β.Ι 105. 

4. 3.II 528 Αηιη. 3; ν§1. 81. 5 (1882) 18: 8.8. ())ιιΪΓΪοη βί Βοο. Μ.Μ. 

5. ΡΙ 143, II 412, 413, 415. 

6. Β.Ι 105. 

7. Β.Ι 106 ΙιόΙζ Β.ΙΙ ΑΒΒ. 45. 

8. Β.Ι 16, 105-106. Β.Ι 106 Ζ. 2 Ιΐοδ Ν&οδ δΕιϋ ΝαΓίΒβχ; Ζ. 3 §'ΐΒί ιηϋ,3$β ηΐβΐιΐ 
άΐβ§;3ηζ Λ7α§'β Επν&§;ιιη§· άβΐ’ρΐιηηΐοηδ (^.I 143 Ζ. 19-20) >γΐβάβΓ. 

9. Ν. Τ Β ΐ β γ γ γ, ΐη ΚΚ., 8. 202. 
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Ταΐδέίβ1ά.ΐβ]ι}ΐίί.ΐ δΐβΐι άβΓ Ζηδΐαηά άβΓ ΖλνΐδβΙιβίΓνναηά ηηά άβδ ΙιΐηΐβΓβη 

Ηαυηιοδ δβΐΐ ^Γρίιαηΐοηδ Ββδηβΐι ΐιη «ΙΜιγ 1927 οίίβηΟ&ΓΛνβηΐ^ νβΓέΐηάβΓΐ1. 

νοη άβη 40 ΜΜ. δΐηά ΡιήδΒοδ ηηά Τάβορΐιΐΐοδ ΐιη ΖΛνΐβΕβΙ ζνάδβίιβη άβη 

Ββΐάβη ΕιΐΓβ1ι§&η°·δ1>δ£βη ηοβίι Γβίαΐίν £αΐ βΓΐΐίάΐβη2 (Ββΐδβΐιπίίβη: 

ΙΐηΕδ ΠΡΙΟΚΙΟ^, Γββΐιΐδ ΘΕ0Φ1Λ{0]€, ,}β\νβϊ1δ δβηΕΓββΪΓΐ Γβοΐιΐδ νοτη 

Κορί). δΐβ δίβΐιβη νοΓ οΒοη ΒΙ&η^Γηπβηι, ηηίβη βτϋηβηα ΗΐηΐβΓ^πιηά; 

ίΐιι ΝίηιΒηδ ϊδί νοη βΐηβιη άυηΕβΙΒΓαιιηβη δΐΓβίίβη βΐη§;βί9.βί, άβΓ ιηΐί 

ΡοΗβη ο'βδοιιπΓΐ ϊδί. Ιη άβΓ βΕΙιοΒοηβη Γββΐιίβη Ηαηά ίΓβ§βη δΐβ βΐηβ ί&δί 

8οη1α"θοΡΐ δίβΒβηάβ Ε&ηζβ. ΙΙιγθ ΗηΕβ ΙΙαηά ϊδί §βδβηΕί ηηά Κ&ΐί άβη §γο- 

Ββη, Γηηάβη δβΐιίΐά. ΟάβΓ βίηοιη Β1αιΐ£Γ&ηβη (ΡπβΕοδ) Βζ^ν. £πΐηβη ΙΙϊιϊθγ- 

ο'θλναηά (Τΐιβορίιΐίοδ) ίΓ&ο,'βη δΐβ βΐη ιηΐί Κοι·ϊζοηί3.1βη ΡβιάβηΓβΐΙιβη νβΓ- 

ζΐβΓίβδ, οΒβη άιιηΕβΙΒΓηιιηβδ, ΛνβΐίβΓ ηηίβη ΐη άβΓ Μΐίίβ \νΐβάβηιιη ΒΙ&η- 

σι*αυβ8 Βζλυ. §Γϋηβδ ΟΒβΓ§·βλνηηά, άαδ άΐβ δβΒηΙίβΐ'η ίΐ’βίΐέίβί. Εδ ηι&§ δΐβΒ. 

ΙιίοΓ βΐη ϋίοηο^ηρίιίδοΐΐθδ ΜΐβνβΓδίέίηάηίδ άβδ Μ&Ιθγβ ηυδάΓίίβΒβη, άβΓ 

άβη ααί άβηα ΚυοΒβη ΒβΓαΒΒβη&'βηάβη, νοι*η ηιη άΐβ δοΒηΙίβΓ £β1β§·ίβη 

ηηά άβΓ&Γί άΐβ οΒβΓβ Ρ&Ηΐβ άβδ ΡαηζβΓδ ΒβάβοΕβηάβη Μαηίβΐ3 δβΐηβΓ 

νοΓί&^'θ ηίοΐιί βΓΕβηηίο. νβΓίΐΙίαΙβ υηίβΓίβΐ]αη§βη ΐιη ΟΒβΓ£β\ν&ηά βΓ\νβΡ- 

Ιίβη Οβη ΕΐηάηιοΒ, άβΒ βδ δϊβΡ υιη βίηβη (ΕβάβΓ-?) ΡαηζβΓ Βαηάβΐη δοΐΐ. 

ϋΐβ ΒβΐηΙάβΐάβΓ δΐηά Ββΐ ΡπδΡοδ ΒβΠ-ΓοδαΒΓ&ηη, Ββΐ ΤΒβορΒΐΙοδ άυηΕβΙ- 

ΡΓ&ηη. υηίβιΊι&ΙΒ ϋΐΓβΓ ΕϋΒβ ζβΐ§'ί βΐη ΝήηΒηδ αηί άβιη «ΚαρΗβΙΙ» άβδ 

άΐβ Βδ§βηίΓ&§βηάβη ΡίβΐΙβΓδ, άηΒ βδ ίΐβίβΓ ηοοίι βΐηβ \νβΐίβΓβ Ζοηβ δίβΒβη- 

άβΓ Ηβΐΐί^βι* £β£βΒβη Βαί. 

Ιη άβΓ ^ΙβΐοΡβη ΟδΒβ ηηά ΗδΒβ, οΒθγΒ&ΙΒ βΐηβδίη ΗδΚβ άβδ «Κηρίΐβΐΐδ» 

ηηιίαυίβηάβη, ΐη Οθγ Μΐίίο ΟβΓ ΝθΓ(Ι\ναηο1 ΟπγοΙι βΐηβ δρβΐβΐ’β ΤπΓδίίηηη§ 

ζβΓδΙόΓΐβη δΐηΐδβδ, δίβΐιβη νοΓ Οβηι §1βΐβ1ιβη οτβιιβη ηηΟ ηηίβη οτδηβη 

Ηΐηίβι*§τηηά βη άβη ^δηΟοη ΛνβΒβΓβ Ηβΐ1ί§β; υηδβΓΡΙιοΐο άβτ ΝΟ-ΕβΒο4 

ΙηΒΐ νοη ΟβΓ ΜΗίβ Οβδ Νογ0&γπι8 Οβδ ΟββΡβηΡΓβηζβδ Ρΐδ ΐη Οΐβ Εβίίβ ίϋηί 

Ηβΐϋ^β ηη ΟβΓ ΝοΓά^ηηΟ, βίηβη βΐη ΝοιΌβηΟβ ΟβΓ Οδίλνβηά {άβη ΤΡβο- 

ρΐδΐοδ ΙβΓρΡβηΐοηδ) βΓΕβηηβη, βίδο ίηι1 άΐβ §αηζβ ΝοΓά^βηά β!\νβ ζβΚη 

βΓ\νβΗβη (ΙβΓρΙιβηΐοη δϋΐιδίζίβ β!ί, νοη άβηβη ββΡΐ> ίβΐΚνβΐδβ βΓίιβΙΐβιι 

ΛνβΓβη5). ΑΙΙβ ΝΐηιΡβη ΐη άΐβδβιη Ββιπη δΐηά πιΐΐ, Ρβιάβη §βδ&ηιη1; άΐβ 

βΐηζΐβ’β Αιίδηβΐιιηο ϊδί ΤβΓρΡβηΐοηδ Υεάβηοδ ΓββΡίδ ηβΡβη άβιη δϋάΙίβΡβη 

ΌιΐΓβΙι^&η^, Ρβΐ άβηι ™ άΐβ ΝβηιοηδΒβΐδβΙιπίά ΑΛ.Ρ'.00 Ιβδβη. 

ι. Υ^Ι. «Γ.Ι 600. 

2. Ε.ΙΙ Μή). 45. 
3. ν§1. Ο. Ρ. 8 ο 1ι ί β ιη β η ζ, Ιδίαηβ. ΜΐΙίβΠ. 30, 1980 (δβΐϊΐι, ζΐαπίίΐι, 

Υυδίιί Κορ ΕΒίδβδϊ, ΒοΓβΐΏβ 21). 
4. Αΐιηΐϊοΐι Κ.ΙΙ ΑδΙ». 45, ^βίΐοβίι Γ&ι*]η§. 

5. Ι.Ι 600, 

ϋΡΰπηβΙυη^βη οάβΓ βίηβη ΡιιίζΡΐ'υβΙι ζ\νΐδβ1ιβη άΐβδβΓ οΒβΐ'βη ΥΥαηά- 

ζοηβ ηηά άβΓ ΟββΡβηιη&ΙβΓβΐ ΙιβΡβη \νΐΓ ηίβάΐ, ίβδΐδΐβΐΐβη Εδηηοη. Βΐβ 

Εβίάβΐ' ζλνΐδοάβη άβη Κι*βηζ&ρηιβη ζβί^βη άΐβδβΙΡβη ΕβΓ·Ρβη \νΐβ άΐβ 40 ΜΜ., 

άηηΡβΙΡί’βηη, ΡβΙΙ-ΓΟδβΙη’βηη, §Γηη, §Γβιι ηηά δοάηιιιίζΐ^Λνβΐβ. Εβάΐ^ΐΐβΐι 

ά&δ Β1βιι§Γβιι ϊδί ηΐοΡΐ νβΓίΓβΐβη, ^βίη’βηά άΐβ ΟΓηηάΐ&ΓΡβ άβδ Κΐ’βηζβδ, 

οβΡβΓ, ζνν^Γ Ρβΐ άβη Ηβΐΐΐ^βη ΓβΡΗ, βΡβι- ζυδβτηηιβη ιηϋ άοηΒβΙΡΓβηη ηηά 

δβΡπιυίζΐ§-\νβΐβ ΐη βΐηβιη Ινβδδβίΐβη-ΜηδΙ,βΓ νοΓίίοπιηιί, άβδ άβη Επβδ άβΓ 

40 ΜΜ. οΡβη βΡδβΡΙΐββίΒΟβδ Κϊ-βηζ ϊδί, δΐβΐ’Β πιΐΐ ^βΐββη ηηά £Γβηβη ΡβΓ- 

Ιβη Ρβΐβ^ί2. ΚΓβηζ ηηά 40 ΜΜ. Ρΐΐάβη βίδο οίίθηΡβΓ βΐηβ §;βπιβΐηδβιηβ 

Κοπιροδΐΐ-ΐοη. 

νοη άΐβδβιη νβΓδβΙιΐβάβη, βΡβΓ ΐη δΐοΐι Ροηιο^βη ΐδΐ άβΓ ΒβΕοΓ ΐη άβη 

Βδ§·βη ηηά βη άβΓ λΥβδΐ^βηά άβΓ ΟδίΕΐβοΡβ. Οβρ ΗΐηΐβΓ^Γηηά ίδΐ βηβά 

ΡΐβΓ ηηΐθη §Γϋη, οΒβη βάβΓ ηίβΐιί Ρ1βυ§Γβη, δοηάβΐ'η δβΡ\νβΓζ^Γβη. βΐβ 

§βηζ Ιβΐβΐιΐ ΡΓβυηΙΐβΡβη (ίβδΐ «ΠβΐδβΡϊβΐ’Ρβηβη») ΝΐιηΡβη δΐηά ηπί βΐηβιη 

ΙιβΙίΓοίδΓβηηβη δίΓβίίβη βΐη§’βίββί, άβΓ άηΓβΙι\νβ£ ηΐβάΐ ιηίΐ ΡβΕβη ΡβΙβ^Ι 

ίδΐ. ϋβδ ΙιβΙΙβ ΒτβηηΓοΐ ΐδΐ βηβΐι—ΐη νβΓδβάΐβάβηβΓ Ιηΐβηδΐίβί—άΐβνοιάιβιτ- 

δβΐιβηάβ ΕβιΌβ άβΓ ΟβλνβηάβΓ δο^νΐβ ΟβΓ Βί1ά-Ββ§τβηζηη§;8δΪΓβΐίβη. Αη- 

ββιάιβΙΒ άβΓ ΝΐιηΡβη Εοιηιηβη ΡβΓίβη νοΓ, ζ.Β. βηί άβιη ΒηβΡ άβδ Βΐ~ 

δβάοίδ Εβοηΐΐοδ βηί άβΓ δϋάδβΐΐβ άβδ δηάΡο^βηδ ηηά βΐηβ ΟορρβίΓβϋιβ οηί 

άβιη ΙιβΙΙΡΓ&υηβη Βίη^, άβΓ άο,δ άηηΙίΐβΓ ]3Γαηηβ ΚΓβυζ λ^ογ §Γΐίηβιη Ηΐη- 

ΙβΓ^ηιηά ΐιη Ζβηΐί- άΐβδβδ Βο^βηκ βίηί&βί. ΕΓίίβηηΡαΓ δΐηά ηοοίι: ΒΐδβΡοί 

ΛΕΟΝΤΗΟΟ (ΒβΐδοίΐΓΐΗ δβηΡΓβοΙιί Γβοΐιΐδ νοηι Κορί; .ΙβΓρΡηηίοη: (Α) 

ΛΕΟΝΤΙΟΟ3, ]βάοο1ι ΐδΐ άαδ Η ΡΐβΓ \νΐο ΐη Οβη ίο1§βηάβη Ε&ΙΙβη δΐοΕβι*; 

Ββδΐβ βΐηβδ Κϊ-βίδβδ ηΡβΓ άβιη Λ άηΓίίβη νοπι δΐ^βΐ (Α) ΡβΓΓηΡΓβη), ηηί άβΓ 

οηάβΓβη δβΐΐβ Οίβδβδ Βο§'βηδ βΐη Βΐδβΐιοί: Ο ΑΓΙΟΟ ΑΝΘΑ... ΓΕΝΙΟ 

(ίβΓρΡβ,ηΐοη: Ο ΑΓΗΟΟ ΑΝΘΛ[νο]ΓΕΝΙΟΟ: ηηδβΓ Ο Εοηη βΐη νβι·- 

δΐίΐηιιηβΐΐβδ Ο, άβδ βί^βηΐΗβΙιο Ο νβΓίοΓβη δβΐη), ΐιη ΝοΓάΡο^βη αηί άβΓ 

ΙΥοΓάδβΐΐβ βΐη ΒΐδβίιοίιηΐΐάβΓ ΒβίδοΙίΓΐίΐ^Α^ ΑΝΔ... (ΙβΓρΙιβηΐοη: (Α)Α.Δ.. 

1. ΥξΙ Κ.ΙΙ Α1Λ. 45. 

2. Κ.ΙΙ ΑΙ>Ε 46. 

3. ^.I 142. 3βΓρΙΐ3ΐι:ίοη. δοΐιΐυ^' νοΓ, Ιιϊθγ ηηά ίη ηΙΙβη ηηάβΓβη ΡάΙΙβη άβη Βΐ- 
δβϊιοί Κβοηίίοδ ηΐδ Ρβοη (ΤΙιηυιηηίυ^Όδ) νοη 0&1&ηΪ3 ηηίζπίηδδβη (ά.ΙΙ 507; ν^Ι. 81. 

3, 1869, 734). Όϊβδβ δβΚβηιάβηάβ, νοη Κβ$11β (Κ. I 11ί.οηο§;Γ. Κββ'ίδίβΓ) ίη άβΓ Κοπή 
«Ρβοηίίοδ (Οηίηηϊηί'))) ϋδβΓηοηηηβηβ Ιάβηΐϊίίζΐβπιη§; \νΐΓά ηι&η §βΓηάβ ίη Κηρρηάο- 

Ιαβη άηΓοΙηνβ^ άηΓοΙι Ροοηΐΐοδ, ΕΓζΙιίδϋΙιοΓ νοη Οοδ&Γβη ηηά βίηβη άβΓ νάίβΓ άβ5 

βΓδΙβη Νίο&ηυιηδ, ζυ βΓδβΙζβη Ηηδβη (ν§1. 81. 3, 1869, 781), ΛνοΙιΙ ηυοίι ίη άβΓ δγηιβοη- 

δΙ^ϋί-Κ&ρβΙΙβ νοη Ζίΐνβ, λυο ,ΤβΓρΙιηηίοη Κβοηΐίοδ ηβββη ΒΓβ^οΓίοδ ίηΓ άβη ΒίβοΙιοΓ 
{.Τ. I 556, II 507), ΚβδΙΙβ άη^β^βη Γυτ άβη ΜηΓίγΓβΓ νοη Νίΐίοροΐίδ Ιιϊβΐί (Κ. I ΙΙίοηο§τ. 
Κβ^ίδίβΓ, Μοίίν-ΝΓ. 160, ΚιγοΗθ Νι·. 31; ν§1. ηηίβη 8. 216, Αηηι. 2). 
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ΑΟ, ΑτίίίΓο&δ νο 11 Κι*βίαι), &ηί άβι· δαάδβίΐβ βίη ΟΓϊίαιαβηί, &η άβρ Ν&οδ- 

λΥβδΙηναηά Ο ΑΓΙΟΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟΟ (ΙβΓρΙιαηΐοη: πιιγ ΠΡ0Κ0Π[ι]00), 

ααί άοηι ΡϋοίΙβΓ ζχνίδβΡβη άβη Ββίάβη ΒυτοΚ^θη^βη Ο ΑΓΙΟΟ ΒΑΟΙΑΗΟΟ 
(,ίβρρίιαηίοη: πιιγ ΒΑΟΙΑΗΟΟ), ά&ηβΒβη. ΡΟΟΤΗΟΟ (Ιβρρ1ι*ηίοη: 

ΟΡΕΟΤΗΟΟ; βΓδίβδ Ο βίη νβΡδίηιηηιβΒβδ Ε) 8ο\νίβ ϋϊ>βΓ άβτη ΝοΓάΒο^βη 
Η ΑΓΗΑ .. ΑΜ.Ο), Α Μ ΙΟ), ΜΑ..ΝΑ (/.: ΜΑ[ριν]Α), . Η ΛΗΤΑ 
(I.: [Ι]&ΛΙΤ[Α]), (1&ηιι βίη ΒίδοΙχοΓ, [ΝΙ]ΚΟΑΑΟΟ (δο ηηοδ Ε) υηά λιϊι 

Εηάβ άβρ \ν&ικΙ ...ΛΗΝΗΚΙ-Ι υηά βίηβ ηίβΜ ίάβηΙίίίζίβΓΡ&Γβ 1x1. Ργ&π 

[ΚΑ]ΛΙΝΗΚΗ, [ΕΙΡ]ΗΝΗ?, εηι άβν Νοράλναηά, ]βάοβ1ι Ιιηΐ Οόρβηιβ 

3 Ρβίηβ δοΙι&ΐ’Γβη ΕοΡβη2). 

Όΐβ ΙίοΙιίθΓβη ΕηρΡθη ΡοηΐΡ&δΐίβΓβη ππΐ άβη δΙυιηρίβΓβη άβδ ΙιίηίβΓβη 
Κ&ιιιηβδ; ρηΐ&ο^ραρίιίδβΐι ζβίοΐαηβη δίοΒ άίβ Ββίδβΐιπΐίβϊΐ άβδ νοΓάβΓδοΙιίίίδ 
(1ΐΛΓθ)α\ν3§· άιίΓοΙι δβΙιΙαηΡβ, δοΚίΐΐδΐΙβ ΒηβΒδΙηΕβη ηυδ, &1ιη1ίο1ι άβηβη άβΓ 
ΤΚβοίοΡοδ-ΚαρβΙΙβ, άίβ ουβίι ίηι Κοίοπί βη§ νβιηνηηάΐ ίδΐ3 υηά νίβ Οογθ- 

ϊηο 3 ηβ&βηβίηαηάβΓ Ο ΑΓΙΟΟ υηά άθδ 3ί§β1 ( Α) Εαί4. Ββί άβη 40 ΜΜ. Καη- 

άο\1 βδ δϊοΐι ιιηι βίηβ αηάβΓβ ΗαηάδβΡΓίΒ ιηίΐ ΕΓβίΐβΓβη ΒυοΒδί&Ρβη; βδ 
^ΐ})ί ζΛνοί νβΓδϊήβάβιΐθ Α’δ (ίΐ&δ βίηβ \νίβ 1)βί Αβΐίοδ ίη άβΓ Κίβλνβϊ δο- 

ρήίβηΡαΐΒβάραΙβ5, άαδ ηιιάβΓβ ιηΐί βίΛν&δ ΗοΙιθγ αη^βδβί-ζΐβΓ (^υβρίιαδΐβ, 
αΚηϋοΙι άβιη Α ίη άβι* ΥβρΡϋηάί^υη^ ίτη Κυ^ΙαΡ νοη ζ)ηνυ§ίη6, ]βάοβ1ι 

ΙΠίΐ δθ1ΐΡ8-§βΓΘΓ (^υβΓΡηδίβ). 

Ν&οΐι αΐίβηι δίηά άίβ ΜΜβΡβίβη ΙιβίάβΓ Μυτηβ βίηάβυΐί§ νβΡδβΜβάβη. 

Όΐβ ζβΗΗοΙιο ΑΜο1§β βΓ£ΐΜ δίβΐι αοΓ άβρ Νοράδβίίβ άβδ ΝοράΡο^βηδ. 

Ι-ΙίβΓ §Γβίίΐ βίηβ £Γ&ιιβ ΡπΐζραρΊίο άβδ ΡΐηΙβΓβη ΒβΡοΓδ ϊιΙβΓ άβη Ρραυηβη 
Είηϊ&βδίΓβίΓβη άβδ Ιιΐ. Αηάρβαδ. \Υιρ ϊατά,ζίβη βίη δΐίϊβΡ (ϋοδβρ Ρτα1ζ1α§β 

8.Ρ αη3 1β§ΐβη ίίειάαροΐι άβιι βίηί&βδΧΓβΐίοη ΪΓβΐ. ϋβΓ ΡΐηΐβΡβ Β&ιιηι ιαίΐ 

Οβιι 40 ΜΜ. ιιηά άβια ΟθοΕθη^βυζ νναΓάβ αΐδο δρ&ίβΓ βηδ^βιηΜΐ Μ δ ά&δ 

ΥοράβΓδοΙιΐίϊ. 

ίβρρίιαηίοη Ραΐΐθ Μδο άίβ Κβίαΐΐοη ζ\νίδο1ιβη (Ιβη 40 ΜΜ. πϊΐά άβιη 

Βοΐίορ οΐθδ ΟδΐΓΒυηΐδ γϊο1ιϊϊ§ οΓ^ηηηί; άϊα Μ&ΐβίθίβη νοη Νηοβηηά «Ν^γ- 

ί,Κοχ» χνιιχάβη ηίοΐιΐ ίη θίηβπι Ζη§· ιιηά §1θίο1ιζβΐίί§ ηηδββίηΙΐΓΐ, Λνοηη- 

1^.1 141; Κ. II υογ ΑΙΛ. 45. 

2. ν&Ι. Κ. II ΑΡΕ 45 Ρβΐ Τΐιβορίδίοδ. 
3. ν^Ι. Κ. I 105, 7./8.Ζ.ν.\ι. Ιη άβΓ ΑιιΓζηΙιΙιιη^ άθΓ ΡαρΡβη ίβΐιΐβη άη5 ίηι Ιιίηίβ- 

ρβη Η,ηιιττι νθΓΡΓθϋβΙβ ϋηηΡθΙΡΓηηη ιιηά ΒΙηη^Γ&η. 
4. 3. 1 124, 125, 131, 133; εηκίι ζ.Β. ίη άβΓ Βυβίδΐΐϊιίοδ-Καρβίΐβ (1. I 151, 153- 

155), Ε1 Ν&Ζ3.Γ {3. I 180-182, 190), ΚιΙιςΡα* ΜΠδβδί (ί. I 203, 207-209), Τοίίηΐι I (1. I 

265, 267, 268), ΟδΓΘτηβ 15α (8 ο Ρ ΐ β ιώ β η ζ, Οπβηί ΟΡπδί. ΡβΓ. 34, 1968, 70-96). 

5. Ε. ΤαΓ. 98. 

6. 3. ΤηΓ. 141-1; Κ. III ΑΡΡ. 304. 

^βίοΐ.1 άίβ Βαη§ο άβρ άαζλνίδοΐιοη Ιίβ^θηάθΐι Ζβϋ υηΡβδίίιηηχΐ ΡΙβίΡί, Αηάο- 

ΐθΐ δβίίδ ίδί (Ι&δ ΒοοΙίβηΡρβιιζ 9.1δ Κρίίβρίιιηι ίάρ βίηβ Β&ϋοπιη^ ίη άίβ Ζβίΐ 

(Ιβδ ΒίΙάβΓδίΡβίίδ1 ηίοΐιί, ιιιθΡγ ΡρηυοΙιΟ&ρ. δθίηβ Ββάοιιΐυη^ ίη ΟοΓβηχβ 3 
θρΙίΙαΓί δίοΐι ηίοΐιΐ αηδ άοηι Ιάββη^υί άοδ ΒίΜβΓδΐΓβίΐδ, δοηάβρη οίίβηΒηΓ 

ηιΐδ άβρ Είηΐιβίί, ιηϋ άβηι Ρρίβδ άβρ 40 ΜΜ. ΜΑδ άίοδθ Ρβάθυίβί, Μ&τβη 

βίηί^β Κίροΐιβη ίηι ΡβρίδΐιΡϋΐηη-Ί Μ, άίβ ζ.Τ. ίη ηΐιηΐίοΐιβ Ζβίΐ §θδβΐζί, λνβρ- 

άβη2. 

Βθγ Ναοβ νοη ΚοΡηρ Ρίΐίδβ Ιι&Ι χνίβ ΟδΓβηχβ 3 βίη ΒθοΡβηΙίΓβιιζ, Ιιίβρ 
νοη άβη ίΙίΓοηβηάβη Αροδΐοΐη υιη^θΡθη3. Βίβδβ Ινζξβη βίη Βικάι ιηίί άβΓ 
Λη^&Ρβ, λνο δίβ ιηίδδίοηίβρΐβη οάθΓ άηδ ΜδΓΐγτίιχιη βρίίΐΐβη; άίβ ΒαΡδίβΙ- 

Ιυη^ νάρά αΐδ Κοηίηπιίη&ίίοη άβρ Μίδδίοη άβρ Αροβίβΐ, Ρίίη^βίβη ηηά άβδ 
άϋη^δΐθη Ο-ΟΓίβΙιίδ νβΡδΐηηάβη4. Ββη Κοίί&ρ-Μ&ίβρβίβη δΐβ11βη\νβίδβ ζιπη 
ΥθΓχνββΙΐδβΙη ηίιηϋοΡ ίδί άβρ Ββϊίορ νοη Υιίαηΐι Είΐίδβ5, άβΡβη Ναοδ-ΟβοΕβ 
βΡβηϊαΙΙδ βίη §τοΒβδ Ινρβυζ ίτ^ί, ΡίβΓ ίη ΡΙαοίιρβΙίβί6. Βθγ Νητΐΐιβχ ΐδί 
ιηίΙ βίηβΓ ιιηιίηη^ρβίοΐιβη ΒαΡδίβΙ1υη§· άβδ άΰη^δίβη Οβρίοίχΐδ &ηδ§'βιηαΙΐ7. 

ΟΕρίδΐηδ ίΐιροηΐ. ζλνΐδοΐιβη ζχνβί Εη^βΐη ηιιί άβηι λΥβδί-Τ^πιραηοη; ηηί 
^ΙβίοΕβΡ ΗδΕβ δίβίιβη ίηι 0·β\\Γδ1Ρβ ηίβΕΐ άίβ Αροδίβΐ, δοηάβΓη ίη 1ηη§βη 
Ρρίβδΐβρ^βχναηάβρη άίβ 24 Αΐίβδίβη άβρ Αροΐίηίγρδβ, ]βάβρ ηιίί βίηβρ Τα- 

Γβΐ οάβρ βίηβηι §β8βΙι1οδδβηβη Βηβίι ηη! άβιη Αηη; άίθ/άηδ βίηβη Βυβίι- 

1. .1. II 412. Υ§1. Α. α γ η Ρ α γ, ΜηρΙ^πιιπι, ΙΙβοΡβΓοΙιβδ δηρ 1β ουίίο άβδ 
Γβϊϊςιιβδ βΐ 1’αι*1 οΡΓβΙίβη αη^^ηβ, 2, Ιοοηοβτηρίηβ, Ρηπδ 1946 (ι*βρπη1 Εοηάοη 1972) 

283; ά β γ 3 ο 1 Ρ ο , Ε’ΐβοηοοΙ&δηιβ ΡγζηηΙίη, άοδδΐβΓ αΓοΡβοΙοδ'ΐ^ιιβ, Ρβτίβ 1957, 98. 

2. Ν. Τ ίι ί β γ γ γ ιιηά Α. ΤοηβηΡαυηι, Εβ οβηηβΐθ 9.ρο3ΐοϋ(|υβ βη 
Οηρραάοβθ, 3. δηναηίδ 1963, 228-241; ΚΚ. 202, 205; ν^Ι. ηΡβΓ Κ. I 17, 71-73, II υογ 

ΑΡΡ. 45, (ΟοΓβιηβ 3: 9. Βΐ.), III νΟΓ ΑΡΡ. 474, υογ ΑΡΡ. 483, νοΓ ΑΡΡ. 498; Μ. 

Β θ 5 11 β, ΚηρραάοΙίίβη, ΚΒΚ 3, 1978, 975-1115, 8ρ. 1082 (ΟδΓβπιο 3: 10. άΐι.), 1111. 

ο. ΤΡ. Γηί. 63, 64, ΡητΡί&ί. IV; ΕΒ. ΑΡΡ. 37; Ν. ΤϊιίβΡΓγ ηηά Λ. 

Τ θ η β η Ρ η η Γη, ηΟ. ΑΡΡ. 1, 5; Κ. III ΑΡΡ. 474, 475, 478, 480; Μ. Υαηα^ΐ, 

ΚηρρηάοΡνα, ΤοΕ^ο 1968,56, 74-75; Μ. ηηά Μ. Ο η ζ β ί £ ο ζ, ΚηρραάοΡίβη! 
ΟοΓβτηβ (/δί&ηΡη! / ϋι^αρ ο.ά.) 59. 

4. Ν. Τ Ρ ϊ 6 γ τ γ ηηά Α. Τ θ η β η Ρ η η ηι, αΟ., ΡβεοηάβΓβ 8. 231. 

5. V#. ΡβδοηάβΓδ Υ η η η § ί, ηΟ. 72 (Κοίε&Γ ΕΠΐδβ, ν&1. ΤΡ. Τηί. 61) ηηά 
73 (Υιΐηηΐι Ρίΐίδο, ν§1. ΤΡ. Τηί. 56η); Β.Ι 72-73. 

6. ΤΡ. 99. 

7. ΚοίΤ 271-272, Ταί. ηηοΡ 8.270; Ν. Τ Ρ ί ο γ γ γ, Νοί.68 3ιιγ )5ηη άθδ Ραδ- 

Γθΐίβίδ ά’ΑΙηΡηη ηι&ηηδίίη βη Ιδ&ηηβ, Οάι. ηΓοΡόοΙ. 13, 1962, 43-47, ΑΡΡ. 6; ΤΡ. 93- 

102, ΤηΓ. 44-50, ΡηΓΡίηί. III; Β. III ΑΡΡ. 501-505; Υ η η η § ΐ, ηΟ. 82-83, 85; ΕοΓά 
Κϊ ηΓΟδδ, Υ η η ηηά Β. Μ&ηΙτηη, ΤητΡβγ, Εοηάοη 1959, ΑΡΡ. 155; Α. 

Α. ΤϋΐβηΡ, ΑηΡηη^ II ΐη: Λ. Β&ΡγϊθΙ, Νϊράβ ΤαπΡί, ΑηΡητα 1962; ΚΚ. 

ΑΡΡ. 10/; 8. Κ ο δ ί ο ί, Οηνθδ οί Οοά, ΤΡβ Μοηηδΐίο ΕηΛάΓοηηιβηΙ οί Βγζηηίϊηβ 
Εηρρηάοοία, ΟηπιΡπά^β, Μηββ. 1972, Ταί. 39; Μ. Β η γ & η, Νηίιη-β αηά Ιΐιιιηηη 
Οηρραάοοία, /ζπιιγ ο,.ά. (οη. 1979) 75. 
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Βί^βη άβδ ΑΙρΙιαββίδ Ιι&ΐ (βηίδρΓβοΙιβηά ϋίΓοη Ναηιβη Αβί, Β&βΐ, Ο&βΐ, 

Όαβί ιΐδΝν. ΐηι δντηβοηδΙοΙοδίβΓ 1)βϊ Αδδυαη1) υηά ηιίΐ Ναπιβϊΐ νβΓδβΙιβη, 

άίβ ΐΒηβη Ζϋ§β νοη δοάιηΐζβη^οίη νβιάβίΐιβη2. ΌαπιηΐβΓ, ΐβάοοίι άαζυ§β- 

Βοι-ί*, δΐ,βΐιβη άίβ 40 ΜΜ., ηίοΜ &Ιβ δοΙάΜοη, δοηάβΓη ίη έϋηιΐίοΐιβη 1&η§βη 

Οβ^νέαιάβΓη \νίβ άίβ ΑΗββΙβη, \νίβ ίη Οδι·βιτιβ 3 άίβ Ζβ,ΐιΐ 40 ΙβΐοΜ Ιϊ^βΓ- 

δοΙίΓβϋβηά3. ϋιώβδοΐι&άβΐ: §ο\νίδδθΓ ν&τίβιηΐβη ραβββη 25 άβΓ ηιβΜ οάβΓ 

ηυηάβΐ’ βιΊι&Ιίβιιβη 26 Ν&τηβη* ίη άίβ βοΜιηηΐβη ΕίδΙβη άβΓ 40 ΜΜ. Ν. 

υηΟ Μ. ΤΙιίβΓΡγ ΙτίβΗβη Νι\ 1 ηηί άβΓ Νοί'άδβΗβ, .Η.ΗΟΝ, ΐϋτ Κυρίων. 

Ζ\ναι* ΒοιητΜ άίβδβΓ ίη δοΐοΐιβηι VοΜάίδΠΐιΐδ β,ηάβΓηοΓίδ ηίοΜ νοι* (ΚΎ- 

[Ρ]ΙΟΝ ίη ΟδΓβιηβ 3, ΚνΡΙΟΝ ίη ΤοΜι II5), ίοΛοοΙι πιαοΜ άβΓ Τβχΐ 

Ιίηΐίδ ηβ6βη ΟΙΐΓΪδίηδ ίπι ΑΒβηάιηαΜ ιηίΐ 8 ίηΓ ) ίη ΤΡ&ΒΑΗΟ 

(τουβλίον, ν§1. ΜΙί. 14, 20; οΜγ άίβ Υβηνβοΐΐδΐηη^ Μιηίίοΐι αυδδβϊιβηάβΓ 

ΒυοΙΐδίΜίβιι &1β βίη ρΗοηβΐίδοϊιβδ ΡΜηοηαβη) άίβ ΚοηίβΜιΐΓ ιηδ^ΙίοΜ 

ΝηΚβΓ 1ίβ§ΐ βδ? αηί βίηβ δοΐοΐιβ ΕηιβηάΜίοη ζπ νβΐ’ζίοΜβη ηηά Χονδήων 

(.ΧΟΥΔΪΟΝ ίη άβΓ δορΜβηΙίΜΐιβάΓ&Ιβ ίη Κίβ\ν7, ΧδΔΗΟΝ ίη Ρη- 

ι*βη1ί δβΐά Βίΐίδβδί8) ζη ΙβΒβη. Νγ. ο αηί άβΓ ΝοΓάδβίίβ πιίί άβΓ ΒβίδοΜήίΙ ■*· 

ΗΚΙΟΟ ίδΐ βηΐ£β£βη Τΐιίβη γ ηίοΜ Ευτύχιος, άβΓ ίη άίβδβΐ’ ΟιΊΐιο§Ρ&ρ1ιίο 

ίη Καρρ&άοΜβη \νβάβΓ αΐδ βίηβΓ άβΐ' 40 ΜΜ. ηοοίι Μδ ΡαΐΓίαΓοΙι νοη Κοη- 

Βΐ&ηΐίηορβΐ νοΓίεοΓΛτηί (.ΕΘΥΧΗΟΟ ίη ΟδΓβηιβ 11, ΕντνΧΙΟΟ,ΕΥΤν- 

ΧΗΟΰ ίη ΤοΕαίι II, Ε.Τ . ΧΗΟΟ ίη Οανη^ίη9), βοηάβτη ΈχδΙχης, Ε6- 

δίκιος (ΕΚΔΙΚΗΟΟ ίη Κίβ\ν, ΔΗΚΙΟΟ ίη ΤοΜι Π10). ΕιτΜίδοΙι ίδΐ 

Ιβάί^ΐίοΐι Νγ. 13 αηί άβΓ Νοί'άδβΗβ, ΑΝ ΤΟΝΙίΟ (ζλνίδοΐιβη ζ\νβι Ναηαβη 

1. ΤΒ. 96; ίΒίά. 97 (Ββδ. Αηπι. 19) ινοΐΙθΓθ Ββίδρίβίβ. 

2. Τΐΐ. 98. 

3 Τΐι 98-100, Ταί. 45-48, ΡατΒί,αϊ. ΙΙΪ; ΚίηΓΟδδ-Υαη-ΜαηίΓαη, 

αΟ. ΛΒΒ. 155; Α. Α. Τ ϋ I β η η αΟ.; Η. ΠΙ Αηΐ). 501, 503; ηίοΜ 5βΐ Κ. I Πίοηο^Γ. 

Κθ§ΐ5ΐβΓ ηηά Ε. III νοΓ Α55. 498, \νο δϊο ιιηίβΓ ΑνΘίί^βΓΐοΜ’ δΐιΙ)5υιηιηΐβΓί δΐηά. 

4. ΤΙι. 99. 

5. ,1. I 315, 600. . . 

6. τη. 104, Τ&ί. 513; Ε. III Αηη. 506. υηΊ£θΙιοηη η^ί ΡϋΓβηΙΐ δοΐίΐ Κιΐΐδθδΐ ν 

ίϋΓ 8: Ο ΚΕΝΤΥΡΗΌΝ, ό Κεντονρίων, Τη. 148. 
7. Ε. Τ&ϊ. 92. Ηϊογ η&ηοπ ΑΙί3ΐάθδ (Ταί. 89), Νΐηαίοδ (Ταί. 90), Αΐβχαικίιοδ 

(Ταί. 94) ηηά Υαΐβποδ (Ταί. 95) άαδ 'βΐηηβίηΐ^θ Α’ <ΙβΓ ΡβήΒΐΓβιη&-ΚίΓ(Λβη ία?, 

Υιίαηΐί, ΚοΙί&Γ αη<1 ΡΰΓθηΙϊ δβΐίΐ Ιάΐΐδθδΐ (ν&Ι. Τη. Αηη. 51), 4αδ Ν. υηά Μ. ΤΙήβΓΓγ αΐδ 

Ιίορίϊδοΐι ηβζβΐοΐιηβίβιι (ΤΙι. 112, 134). Ραδ ^Ιβίοηζβίϋ^β νοΓίεοππηβη άΐβδβδ τιηΤ §ίβΐοη 

ΓηθΙΐΡΟΓβΓ αηΊβΓβΓ Α-Τγρβη ίη <1βιη Γβίη ηγζαπίίπίδοηοη ΒβΙίΟΓ πιαίιηί ζιιγ νοκιοΜ 

§·β§βηίίηβΓ ραΙαο^ΓαρΙήδοΙιβη Ι)αΐίβιηιη§6η ηη(Ι Εοίναΐϊδΐβηιη^βη. 

8. Τη. 139. 
9. 3. I 151, 314, 320, 528. ίη Βαίΐιΐί Ιαίίδβδί ίδί ηιΐΓ άβΓ λΥορίαηίαη^ βΐ’ΒαΙίβη: 

ί. II 255. 

10. Ε. Ταί. 101; I. I 314. 
12 - 1 -1981 

9ΐΐδ (ΙβΓ Βίδΐο (Ιθι’ 40 ΜΜ.), Οβη Ν. ιηιά Μ. ΤΚιθγγυ ίαί 6οη δοηκί ίη Καρ- 

ρηάοΕίβη ηίοΐιί νοΓίΓοΐοηβη Αηίοηίοδ νοη Νίΐίοροΐίδ ίη Απηβηίβη (Τα§: 

10, Ιηΐί) ηίβΐΐοη1. 

ΡίίΓ (Ϊ98 ΥβΓδί&ηάηίδ άβγ Κοιηροδίΐίοη ίδΐ άίβ νβηνβη(1υη§ 6θγ Ν&- 

ηιβη άβΓ 40 ΜΜ. ίη ηιη^ίδοΒβη Τβχί-βη 6θί ΟθΡοίβη ίϋΓ νβΓδΙοιΊίθηβ τοίβ- 

ν&ηΐ2. Όίβ Ββζίβ1ιυη§ ζΛνίδοΙιβη (Ιίβδβη υηά άβπι Ιϋη^δΙβη ΟβΓΪοΙιί 1ίβ§1 

ηηί άβΓ Ηηηιΐ υηά άιΤΐοΗ δίοίι ίη Κηρραάοηίθη ζ.Β. άυΓοΙα άίθ Όββδίδ ίη 
ΟβΡΙίαρβΙΙβη αηδ3. ΑΙδ οχΐΓβιη νβΛϋΓζίθ ϋ&Γδΐβ11υη§· άβδ Ιϋη^δί,θΐι 
ΟβΓίοίιΐδ λνϋΓβ ά&ηη ηυοίι άαδ ϋβοΐίοηΐίΐ’βυζ ίη άβΓ Οαίιΐίαρβίΐβ ηβ6βη Ε^γϊ 

ί9§· ηίΐίδβδί4 αυίζυίαδδβη. 

Είηβ ϋΐιηΐίοίιβ ΚοηιροδίΙίοη \νίβ Υιίαηΐι Είΐίδβ ίιηί—ο^βηίαΐΐδ ίιη Ν&γ- 

Ιΐιβχ λνβδΒίοΙι άβδ Ναοδ — ΡϋΓθηΙί δβΐίί Ινίΐίδβδί. Όαδ δϋάΐ^πιρ&ηοη άβΓ 

ίϋΓ Ββδίαΐΐυη^βη §θηυίζίβη5 ^υβ^ίοηηβ ΐΓ3§ί βίηβ Όββδίδ ηαίΐ Εη§β1η, 

άίβ λΥβδΐΛναηά δζβηβη άβδ άϋη^δίβη ΟβΓίβΙιΐδ (ΗοΙΙβηδΐΓηίβη). Ιπι Οβ- 

\νδ1Ι)β δίβΚβη—ηυί άβΓ Ηοΐιβ άβΓ Όββδίδ—-2 χ 12 Μ&ηηβΓ ίη Ιαη^βη Οβλνϋη- 

άβΓη; άίβδβ δίηά ]βάοβ1ι ηίοΒί. άίβ 24 Αΐίβδίοη, δοηάβΓη §β1ιόΓβη ηαοΐι άβηι 

Αυδ\νβίδ άβΓ Ναπιβη ζυ άοη 40 ΜΜ. 4Υβίί·βΓβ νοη ίίιηβη δίηά αη. άβΓ 

δϋά\νηηά; ζ\ν9Γ \νοΡ1 βυαίι ίη Ζίνάΐίΐβίάυη^, α6βΓ ιηίΐ βίηβΓ Εαηζβ ίη άβΓ 

Γββΐιΐβη Ηαηά, Εοππηβη δίβ άβΓ Πεοηο^ΐ’αρίιίβ νοη ΟδΓβηιβ 3 ηέίιβΓ. 06 

άίβ νοίΐβ Ζδΐιΐ άβΓ 40 ΜΜ. άυΓοη \νβίίβΓβ Ηβίΐί^β αη άβΓ Οδίλνηηά βΓΓβίβΙιί 

Λνυηάβ, ΙαΒί δίοίι ηίοΜ ιηβΙΐΓ δα^βη6. ΌβΓ ΌβΙβοΓ βηνβίδΐ, άαβ άίβ ΑροδΐβΙ 

υηά ΑΗβδίβη 6βίηι άϋη§δΐ.οη ΟβιάοΜ ηυβίι ίβίαΐβη υηά άίβ 40 ΜΜ.—λνβηη 

ηίοηί ΙυηΗίοηβΙΙ, δο άοοίι ιηίηάβδίβηδ Γϋυιηΐίβΐι—ίηΓβη Ρ3&1ζ βίηηβίιηιβη 

Ιίδηηβη. 

Ιη άίβδβ Ζυδ&ηηηβηΜη^β ίυ§ί δίοίι άβΓ ΌθΙοογ άβδ λΥβδΐοαυπίδ νοη 
ΟδΓβηιβ 3 αΐδ Κοηίατηϊηαΐίοη άβΓ ΟβΓίοΜδΒίΙάβΓ νοη ΚοΙοαΓ Μΐίδβ (πιίΐ 

1. τη. 99; γ^Ι. 81. 1, 1858, 259. 

2. Ο. ά β I β γ ρ η α η ί ο η, Βα νοΐχ άβδ Μοηιπηβηίδ, Ν.8., Εοιηα/ΡαΓίδ 
1938, 38-76, υηά ζ\νατ 8. 49-50; ΤΒ. 99-100. 

3. Τη. 91, Ταί. 57α; Μ. 33 α γ α η, ΝαίυΓβ αηά Ηιιιηαη Οαρραάοβία, Ιζπιϊγ 
ο.3., 77; ν^Ι. Ο. Ρ. 8 ο 1ι ί β Γη β η ζ, ΕΙβνΓα III, βίη Νβυίυηά ηαρραάοηΐδβηβΓ 
ΚΪΓοηβηπιαΙθΓβϊ, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 43, 1977/78, 230-262, 8. 247. 

4. ΤΙι. 71-72, Ταί. 36α. Υ^Ι. αυβίι άαδ Αγ1ϊ03οΙ ηβηβη 8ϋιηηϋΙ1ϋ ηίΐίδβ, <1. Β α- 

ίοηίαίηβ-Όοδο^ηβ, ΒβδρΓ. νοη. ΤΒ., Βγζ. ΖΙδβΒΓ. 58, 1965, 131-136. Ιη 
Αρας; α!1ι Βίΐϊδβ βηΙδρΓβοΒβη—άβΓ αηάβΓβη ΑΓβΒΗβΙεΙυΓ αη^βραΒί—άίβ ΗίηιηιβΙίαΒΓΐ 
ίη άβΓ ζβηίΓαΙβη Κυρρβΐ υηά άαδ ίη άβΓ Αηία^β αϊιηΐίοΐιβ ΚΓβυζ ΐηι \ΥβδίαΓηι-0ίβ\νοΙΒ6 

άβΓ ΑηοΓάηυη^ νοη ΗίπυηβΙίαηΓί υηά 'Ιυη^δίβηι Οβποηί’ ίη ΚοΒαΓ Ιύΐίδβ, ]βάοβη Βα- 

Ββη ΒίβΓ αυοΒ άίβ αηάβΓβη Απηβ ΒββΒβηΒΓβυζβ: ΤΒ. Ταί. 38, 391), 43; Ε. III ΑΒΒ. 489; 

Υ α η α £ ί, αΟ. 64-65, ΚΚ. ΡΒοίο 77; Μ. Β α γ α η, αΟ. 74. 

5. ΤΒ. 140 (Ζ. 16 Ιϊβδ οίίβηΒαΓ ραΓοΐ οββίάβηίαΐβ δίαΐί οπβηίαΐβ). 
6. ΤΒ. 138-139. 
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Ββο&βηΙίΓβυζ) οίηβΓδβίΙδ υηά Ύιίαηΐι Ιάΐίδβ, ΡϋΓβηΙί δβΐά Είΐίδβδί (ηαίί άβη 

40. ΜΜ., ίη ΡϋΓβηΙί δβ&ί οΐιηβ Αροδίβΐ οάβΓ ΑΐΙββίβ) αηάβΓβΓδβίίδ νοΓζϋ§1ίο1ι 

βίη: Εδ Ιιαηάβΐί δίβίι υιη βίηβ βίηΐιβίίΐίβϊιβ Κοιηροδίίίοη άβδ άϋη§;δί,6η Οβ- 

ηοΐαΐδ υηά Ρ>βί άβηι Καυιη πιΗΚΐη οίίβηΐαΓ υηι βίηβ βΓδΐ ηαβίι άβΓ βί^βηίΐί- 

βΐιβη ΚΪΓβίιβ αυδ^βιηαΐίβ1 ΟΓαΐΙίαρβΠβ. ϋίβ 40 ΜΜ. ζβί§βη Εβίηβ Οβδΐβ 

άβΓ ΡϋΓΐίίίβ2, δοηάβπι ΐίΐάβη αΐδ δοΐάαίβη βίιβΓ άίβ Εβίί)§αΓάβ άβδ λΥβΕβη- 

ΓίβΙιΙβΓδ ηηά ηιο§βη ϋΐβΓάίβδ άίβ ΤοΊβη «£β£βη ϊίαιηρίβηάβ λΥίάβΓδα- 

οΙιογ», δβίΐ. άίβ ΜαοΒίβ άβδ Βοδβη, δβϊιϋΐζβη. ΟαΐβΓ ίη ΝαΗΐιίοβδ δίηά αη- 

άβΓδλνο ίη ΟοΓβηιβ £β1αυίί£3. 

Αυί άβΓ δυβίιβ ηαβίι άβιη Vοΐ’ΒίΜ άίοδβΓ Κοιηροδίίίοηβη ίδΐ Αία 

Ιάΐίδβ αηίδβΙιΙηβΐ’βίοΙι.Εδ ίιαηάβΐί δίβίι ΙιίβΓ ηιη βίηβη ΒΓβυζίδΓηιί^βη Εϋηί- 

Ιίυρρβίΐαυ ιηΗ ϋΐβΓ\νδ1Βΐβη ΕοΙίΐοπιραΓΐίηιβηίΘη. Βίβ Κηρρβίη άβΓ 

δβίίβηαπηβ πιΐιβη λνίβ άίβ ΖβηίΓβΙΙίυρρβΙ αυί Βδ^βη, άίβ πήί Μβάαίΐ- 

1οη& αιΐδ^βηιαίί δίηά. Ιιη δϋάαβπι ϋαί <1θγ 3αάϊ)0£·βη βίηβ Κβίΐιβ νοη δίβ- 

ΐβη Μβάαίΐΐοηδ ηηά ίη ίΐηβη άίβ Βϋδίβη ηίιηΐίβΓίβΓ ΗβίΙί^βΓ, άίβ ηιίΐ 

ΤυηίΕα υηά Οίάαιηνδ ΐβΐάβίάβΐ δίηά. Βίο Ναιηβη, ΟΑΚΕΡ ... (Σακερδων ), 
Ον ΑΛΕΡίΟΟ (Οναλέριος), ΙΟ ΑΝ ΙΟ (Ιωάννης), ΚΥΡΗΛΟΟ (Κύριλλος), 
ΑΝ ΓΗ Α Ο (Άγγίας), ΗΛΗΑΟ (Ήλίας), ΛΥΟνΜΑΧΟΟ (Λυσίμαχος), 

δίηά άίβ νοη 40 ΜΜ. Βίβ δβΓίβ δβΐζί δίο>ι δίβίι ϊιη Οδΐΐο^βη ίοΓΐ; αυί άβΓ 

δάάδβϋβ δίηά ηοβΕ ίβδΐαι* ΑΕ ...00 (’Λ,έτιος), ΚΑΝΤΙΔΟΟ (Κάνδιδος), 

υηά άαδ Εηάβ βίηβδ Ναπιβηδ, ... ΙΤΙΝΙΑΝΟΟ4. ΙΙηΐβΓ άβη §·&η§ί§βη Να¬ 

ιηβη άβΓ 40 ΜΜ. ζβί^ΐ ηπΓ Δομετιανός βίηβ λνβηί^δΐβηδ ^Γϋΐβ Αϋηΐίβΐιίίβίΐ. 

Ρ&ΓβΠβΙΓοΓηιβη λνίβ °Ηλίας - Ήλιάδης Ββί άβη 40 ΜΜ., Μαξιμιανός - 

Μαξιμώλιανός Ββί άβη δίβΐβηδβίάϋίθπι5, ίηι Ιάβίηβη Ββ11ί-Κβ§β1 άίβ τηυΐ- 

ιηαβίίβΐιβ άΓαδΐίδβίιβ νβΓΪίϋΓζυη^ Γοργόηος ) ΓΟΡΔΙΙΟ&, ίαδδβη βίηβ 

βηΐδρΓββίιβηάβ Νοΐβηίοηη λνβηί^δΐβηδ αΐδ ιηδ§1ίοίι βΓδβΙιβίηβη; βυβίι ίδΐ 

βίηβ νβΓδβίΐΓβίίκηη^ ηίβίιΐ αυδ^βδβίιΐοδδβη7. Νίιηηιΐ ιηαη αη, ά&β βηοΐι Ιιίβΐ' 

υηά ίη άβη ίο1§'βηάβη ΜβάυίΠοηδ 40 ΜΜ. βίο^ββίΐάβΐ λνιηάβη, άίβ Ο-βδαηλΙ- 

ζαΐιΐ λνίβάβηιηι 713βΐι*ϋ§;ί- υηά άβΓ \ΥβδίΙ)ο§·βη βηίδρΓββΙιβηά &υδ§βδοΕιηηοΕΐ 

\\7αΓ, δο βΓ§ϋ)ΐ δίβΕ άίβ Οβδαιηίζδΐιΐ ζυ 21; άβι* ΝοΓάΟο^βη §βάδΓΐ ζυιη Ββ- 

1. 01) δϊβ βΓδΙ η&οΙιΐΓβ^ϋοΙι ίηΐδ^βΐιόΐιΐί λνχίΓάβ (^. I 140, 11. I 105), ΜβίΜ άανοη 

υη1)βι·ϋ1ΐΓί.. Μίηκίβδίβηδ άϊβ Βϋ§'βη ζ\νΪ5θ1ιβη Ιιβίάβη Καυπιβη βχΐδϋβιΊβη κοίιοη, βίδ άβΓ 

νοΓάθΓβ &υδ§’βηιαΗ \νιΐΓάβ. 

2. ν§1. ΤΗ. 413, 139. 
3. Ζ. Β. ά. I 474, 480; Ο. Ρ. 8 ο 1ι ΐ β ίη ο η ζ, Ναοΐιίβδβ ίη ΟοΓβιηο, ΑΓοΙιαυΙ. 

Αηζ. 1972, 307-318. 

4. Τΐΐ. 198, ΤαΕ. 90. 

5. 3. I 316, II 319. 

6. 3. II 276. 

7. ν$1. ζ. Β. 3. I 319-322, 361, 375, 406, II 332. 
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Εογ άβΓ νίβπιη£ ηηά ΐΓβ§ΐ ΡΓορΙιβίβηηιβάαίίΙοηδ1. Είη Ηβχ&ρίβΓί§' ηηά 

βίη ΤβίΓβιηοΓρΙι αυί άβηι δΟ Βζ\ν. δλ¥- Ρβηάβηίίν2 β-βΙιδΓβη ζην ΙΕο- 

ηο§Γβρ1ιίβ άβδ ηροΡΜγρί-ίδοΕβη ΟΙΐΓΪδίυδ, άβΓ ηιίΐΕίη ίη άβΓ Κυρρβΐ ζυ 

ΓβΙϋοηδίΓυίβΓβη ίδί. ΟΕπδίυδ ηίοΗί ηυι* ίη άβΓ Βαυρίίαιρρβΐ (άβΓβη ΌθΕογ 

ίη Αΐη Ιάΐίδβ βίιβηίυΐΐδ ηίβΐιΐ- βΓΐι&Ιίβη ίδΐ), δοηάβηι δ,υββΓάβηι αυοΕ ίη 

βίηβι* Νβίοβηίαιρρβΐ §ί01: βδ ίη ΚαΓαηΙιΕ Είΐίδβ3, άίβ ηιίΐ Αία Είίίδβ Γοΐαίπ* 

βη^ λ^βηναυά! ίδΐ4. Ιηδ§’βδαηιΊ βΓ^ίΐΐ δίοΐι ίϋΓ άβη δϋάαΓηι ηαίΐΐίη βίη 

ΒϋάρΓθ£ταΓηηι αΐιηΐίοά άβηι άβΓ ΥίβΓυη^ άβΓ δορΐίβη-ΚαΙίιβάΓαΙβ λΓοη 

Κίβλν5. Ββη ΟίΐΓΪδίυδ ΡαηΐοΙίΓαΐοΓ ίη άβΓ Κυρρβίΐίαίοΐίβ υηι^βΐβη Είβι- 

ΕΓζβη^βΙ αΐδ νβΓΐΓβΙβΓ άβΓ Είηιηαΐίδοΐιβη ΗββΓδβΐαΓβη; ίηι Ταηιΐουΐ’ 

Γοΐ^βη άίβ ΑροδΙβΙ. ίη άβη ΡβηάβηΒνβη άίβ Ελ7αη§β1ίδΐβη. νοη άβη Μο- 

βαίΐίβη ίη άβη άίβ Κυρρβΐ Β’α^βηάβη Βο§βη δίηά άίβ άβδ δϋάΐο§βηδ ηηά 

άβι* ΟδΐΙιαΙΠ,β άβδ ΝοΓάΐο^βηδ βιάιαίίβη. ϊιη Ζβηίΐ δΐβΕΐ 6ΐη Κ-^βυζ- 

ιηβάαίΐΐοη, άαΐ’υηί,βΓ αυί ]βάβΓ δβίίβ ]β ϊϋηί Μβάαϋΐοηδ ιηίΐ, άβη Βϋδΐβη 

ηίβΕΐ ηίιηΐίβΓίβι· ΙΙβίΙί^βΓ6 ίη ΓβίβΙιβΓ ΖίλάΙΙίΙβίάηη^. Εδ Εαηάβΐί δίβΐ 

άηΓβ1ΐλλ'β§ υηι 40 ΜΜ.: Ιιη δϋάΐο^βη νοη Οδΐ ηαβίι λ¥βδΐ ηηι ΛνΟΐΡ 
ΜΑΧΟΟ, ΧΟΥΔΪΟΝ, ΙΩΑΝΗΟ, ΝΙΚΑΛΟΟ, ΑΚΑΚΙΟΟ, ηαβίι άβηι 

ΚΓβυζ ηιη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΟ, ΟνΑΛΕΡΙΟΟ, ΒΗΒΗΑΝΟΟ, ΚΡΗΟΠΟΝ 
υηά ΓΑΗΟΟ, ίη Νοι·ά1)ο§'βη βηίδρΓββΙιβηά ΑΕΤΙΟΟ, ΕΚΔΙΚΗΟΟ, 
ΑΓΓΙΑΟ, ΟΕΥΗΡΙΑΝΟΟ υηά ΑΕΟΝΤΙΟσ. νοη άβη Ναιηβη ίδΐ 

ηυΓ άίβ ναΓίαηίβ ΚΡΗΟΠΟΝ ίϋΓ Πρίσκος ΐβυιβΓίίβηδλνβϊΐ (Κ υηά Π 
νβΗαυδβΙιί; -ΟΝ ίϋι* -ων δΐαίΐ - ΟΟ ίδί £&η§ί£8 υηά ίηι Μβίηβη Ββΐΐί-Κβ^βΐ 

αυβϊι ίϋΓ ΠΡΙΟΚΟΝ αυδ άβι* δοίιαν άβΓ 40 ΜΜ. ΐβΐίαηηί9); ίη Οϋΐΐϋ άβΐ'β 

1. Τΐι. 198-199. 

2. Τΐι. Τάί. 90 (Τϋ. 198 δοΙίΓβϊϋβη «Εδί βί Οιιβδί»). 

3. 3. I 407, Ταί. 105-4; Β. Ταί'. 69; Ο&ρρ&Βοοία: ΤηΒίβ^’δ ΟουηΐΓγ οί Οοηβδ, 

Ν&ΐ Οβο§τ. Μ8.^. 113, 1958, 122-146, 8. 142; Β. II ΑΜ>. 219, 220; Ν. Κ β δ 1ί ΐ η, 

υηνβΓ$ΐ6ΐο1ι1ίο1ιβ5 λΥυτιάβΓ άβΓ Ν&Ιπρ ΟδΓβιτιβ (Καρρβάοϊίίβη), /δί&ηϋυΐ ο.Ι.; Ε. 

δδηπιβζάαρ, Οαρρδάοοίδ, /ζπιϊγ / /δίαηβιιΐ ο.ά., 37; Μ. Βαταη, &0. 25 

(ίβΙάβΓίι&ίίβ Ββ§'βηάβ «ΟΙΐΓίδί &ιιά Ιΐιβ Ροιιγ Εν&η^βΐΐδίδ;))· 

4. Τϋ. 199-200. 

5. Β. Αϋΐ). 5. 
6. ΙηηβΓίι&11) νοη Μβάηίΐΐοηδ ίδΐ 1ι&ιιΟ§; άβι· Νίιηΐιαδ αΐδ βηίϋβΙΐΓΐίοΙι 1)βίι·αο1ιΙβ1 

λνοΓάβη: Ο. Ρ. 8 ο 1ι ί β ηι β η ζ, 31). οδίβπ*. Βγζ. Οβδ. 14, 1965, 207-238. 

7. Β. Ταί. 12, 13, 18, 21, 89-102. 
8. 3. I. 209, 210, 241, 267, 293, 316, 396, 409, 428, 459, 469, 594, 607; Τΐι. 110, 

186, Τ&ί. 84α; Ν. ηηά Μ. Τ Ιι ΐ β γ γ Λγν&ΐι Ιίϋίδβ οη ρί§βοηηίβΓ άβ Οηΐΐϋ ϋβΓβ, 

β^ΐίδβ ΐηόάϋβ άβ Βαρραάοοβ, Οαίι. &Γθ1ιβο1. 15, 1965, 97-154, 8. 102; Ο. Ρ. 8 οϋ ΐ β- 

πι β η ζ, ,ΐηΐίοάδ Βηιηηβη ίητ Ιϊβίβη Ταί, Οπβηί. ΟΙΐΓΐδΐ. Αηαΐβοία 204, 1977, 147-180; 

ά β γ δ ., Ιδίαηΐ). ΜΗΙβίΙ. 30, 1980. 

9. 3. II 276. 
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4 Ιιαΐ δίβ δίβΐι νβΓδβΙΟδίέΐηάί^ΐ, ίηάβηι ΚΡΙΟΠΟΟ ιιικί ΠΡΙΟΚΟΟ ηο- 

ΡβηβίηηηάβΓ νοΓ&οηιιηβη1. 

Αυί (Ιθγ λΥβδίδβίίβ άβδ ΝοΓάΒο^βηδ ηηά ίπι ΟδΙ- υηά λΥβδ1ά>ο§βη 

ΛνυΓάθΐι άίβ ΜοδαίΕβη άυΓβΙι βίηβη δβΗΐ’ νίβΐ δρηΐβΓβη ΟβΡοΓ νοη Μβ- 

ά&ίΐΐοηδ θΓδβίζΙ. δ&ιηΐϋοΙίΘ Ναηιβη, άίβ δίβίι 1>βϊ Εο§νίη ίάβηίΐίίζΐβΓβη 

Ιαδδβη, δίηά άίβ νοη 40 ΜΜ. : Αηί (ΙβΓ ΝοΓάδβίΐβ άβδ λΥβδίά)θ£·βηδ νοη 

ΝοΓά-υηίβη ΚΗΡΗΛΛΟΟ (Κύριλλος), ΙΡΑΚΛΙΟΟ ('Ηράκλειος), ΙΟΗΧΙΟΟ 
ΓΗσύχιος), ίτη ΟδΙ,Βο^βη νοηι ΖοηΗ ηηοΐι Νοπΐ ΙΑΪΑΝΟΟ (Ίλιανός), 
ΞΑΝΘΙΟΟ (Ξάνθως), ηββΐι δϋά ΙΛΙΟΟ (οάβΓ ΙΛΗΟΟ, ΛΗ αΐδ Ει- 
%ΒΧ\ιν·:Ίλης, 9Ηλιος), ΟΗΟΙΝΙΟΟ (Σισίν(ν)ιος), [ΓΟΡΓ] ΟΝΙΟΟ (?, Γοργό¬ 
νας), ΐιη ΝοΓάβο^βη ηβΒβη άβιη ΖβηίΙ-ΚΓβαζ ΕΥΝΟΗΚΟΟ2. δβΐζΐ 

ιη&ϊΐ νοΓ&υδ, άαΒ Μογ άβΓ έίΙΐβΓβ ΜοδοίΡ-ΟβΙςοΓ Εορίοΐ’ί \νυΓάβ ηηά βΐΐβ 

λπθγ Βδ^βη ζβάη Ηθΐϋ^βηιηβδαίΐΐοηδ Ιπι§οη, βο ίίοιηιηί ιηαη ζογ 

νοίΐοη ΖαΜ άβΓ 40 ΜΜ. υηΐθΓΪιηΙί) άβΐ’ ΑροδίοΙ, Ηίηιιηΐίδβΐιβη λΥβδβη 

ηηά ΟΙΐΓΪδΐηδ, ιηίΐΐιίη ίηδ^βδ&ιηΐ ζιι βίηβΓ Κοηιροβίίίοη, άίβ άβΓ §'βπιβίη- 

δ&πιβ ΒτΙγρ νοη Αίβ, Υιίαηΐι, Κ.οΕηΐ’, ΡίΐΓβηΙί δβία Ιάΐίδβδί υηά ΟδΓβιηβ 

3 ίδί υηά γάβάβπιπι άβη 40 ΜΜ. βίηβ ΚοΙΙθ ζυινβίδΐ, άίβ δίβ αηδ άβΓ §το- 

Ββη δβΙιβΓ άβΓ ϋϊ)Γί§’θη Μ&ΓΐγΓβΓ ΙιβΓβιΐδΙιβΡί. ΗίβΓ ινίΓά αυβίι ίΐκβ Γβίοίιβ 

ΖίνίΙΜβίάυη^ νβΓδΙβηάΙίβΙι: ΌβΓ ΡβηΙοΙίΓΜ,οΓ, ίιηηιβΓ νάβάβΓ Μβ ζη άβη 

£ΐήβο1ι1δο1ΐθη ΒΓοίδΙβιηρβΙη άβΓ Οβ§θη\ναΓΐ δγπιΒοΗδίοιΊ άυΓβίι άώ 

Κΐ’βηζ πιίΐ άβηα Τβχί ΙΟ ΧΟ ΝΙΚΑ, Ιιηΐίβ δβίη ΪΓάίδβΙιβδ Οβ^βηδΙίίβΕ ίΐΏ 

δίβ§τβίβ1ιβη Κ&ίδβΓ (Ιθγ ΚοιηβΓ, άβΓ ββί δβίηβηι ΤηιιιηρΕ ΐιη ΡιίΓριίΓ- 

§β\ναηά Θ.Πί βίηβπι βΙίβηΒβίηβΓηβη δβδδβΐ δαΒ ιιικί νοη δβίηβη υηϊ>βλ¥βί'ί- 

ηβίβη, ΐη δβίάβ ^βΕΙβίάβΐ,βη υηά πιίΐ ΒογΟοθρ Ββία'ϋηζΐβη δοΐάαΐβη Ρβ- 

§ΙϋβΙανϋηδβ1ιΐ \νιπ'άβ3. 

Όίθ δορΙιΐβηΙίΪΓοΙιο ζιι Κίβ\ν ίδΐ Ιίθίη Είηζβΐί&ΐΐ. Ρΐβ δραδ-ΝβΓβάΐΐδα- 

ΚϊγοΙιθ 1)βΐ Νο\ν§οΐ’οδ (1199) ίιαίίθ βίη Γαδί ^Ιβίοΐιβδ ΡΓο^αιπηι, Ιθδί^- 

Ηοίι ιηΐΐ δβΓ ΒΐιηηιβΙίδΗΓί ίη <1θγ Κ&1ο11θ ηηδίβΐΐθ (Ιβδ ΡαηΙοΙίΓαίοΓδ: 

Βΐβ ΜαηάοΓία ΟΙκίδΙΐ ν^ηΓδβ νοη δβοΐΐδ Εη^β)η §'θΐΓ·&§'βη υικί Λ¥8ΐ· νοη 
Μαπα ζ\νΐδθ1ιβη ζν^βί Εη^βΐη υηδ άβη Αροδίβΐη ηηι^βδοη. Ιηι ΤακώοοΓ 
ίοΐ^ΐβη Ρΐ’ορίιβΐθη, ίη Οθπ ΖλνίοΕβΙη άιβ Εν&η^'βΐίδίθπ, (Ιηζλνίδοΐιβη (Ιίβ 
ΕΗβπι Μ&Γΐηδ, ά8δ Μηηάγΐίοη ηηδ δηβ ΚοΓαιηοίδίοη. Όϊβ ΤαπιΟοιιΐ' 

1. Τ Ιι ί β ι· ρ γ, 0&1ι. 3ιΓθ1ιέο1. 15, 1965, 97-154, 8. 103. 
2. Β. Τ9ΐ 12, 13, 16, 18, 21. 

3. Π8.νΐιΐδ ^08θρ11α5, ΟβδοΜοΜβ άθβ Οΰάϊδϋΐιβη ΚΓίο^βδ, \νί©8ΐ)8(1βη 1977 /78, 

8. 463 πΒθγ δβη Τπυτηρίι (1β5 λ^βδραδί&η υηδ άβδ ΤϊΙυδ. Όϊοδβρ Ζιΐ83ΠΗΏβη1ΐ8η^ ©ΓΐίΙ&Γί 
β,αοΐϊ, Λνΐθ8ο ιΐΐβ ϊ&χϊ&ΓοΙιβη 1ι&υί'ί§· ϊη Γβίοΐιβί' ΖίνΐΙίΓ8.ο1ιί νοΐ’1<οιχιηιβιι. ν§1. Ο. Ο α- 

ρίζζΐ, ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ (6&§£ίο ά’θδθβ’βδί ]βΙί6Γ&πο-ΐοοηο^Γ8ί·ϊο&), ΟΓϊβηί. Οίιπδί. 
Λη&ίθοίβ 170, 1964. 

ηηά Κηρρβΐ ί.Γ8^βη(ΐΘη ΟϊΐΗ]:>δ£βη \ν&Γθΐι ιηΐΐ Μβάαίΐΐοηδ άβτ 40 ΜΜ. 

νβΓζΐΒΓί1. Αηοΐι άϊο ΗίηκηβΙί&Ρη, ηιίΐ ίίβηι ΡαηίοΙίΡηίοΓ (Ιθγ Ρηπίδίβ 

οΐιηοΐιίη θη§ νβΓΕηηρίΐ.2, ^ΙοΓΪίίζίβΓί Οΐιπδΐηδ, δο ΟαΒ αηοΡ δρ&δ-ΝβΓβ- 

(1ΐ1δ8 νοηι ΤΓΐηηιρΙι Οίκίδίϊ ΐητηίίΐβη δβΐηβΓ δοΐδαίβη ζβη§ί. 

λΥοηη ιηαη Οοη δαάδΓηι-ΕοΕοΓ νοη Αία Είΐίδβ ηΐδ ^βδοΐιΐοδδβηβ 

Κοιηροδίΐΐοη νοΓδίβίιΐ, ηιυΒ ηιαη ΕοηδΐαΙίβΓβη, ΟαΒ Βίο 40 ΜΜ. ΙιίβΓ ηίοΐιΐ 

νοΟζΜνφ \ναΓβη ηικί αΐδο οϊίβηΟ&Γ ηίοΐιί ζη δθΐη Βΐ’ηηοΕΐθη. Ώθγ δβίη· 

ΙϋοΡβηίιαίΙ βιΊιαΙΐοΐΐθ ϋβΐίοΐ’ άβτ ΚϊγοΙιο Ιι&ί Ο ΑΓΙΟΟ ΘΕΟΦ1ΛΟΟ 

ίηα ΟδίΡο§;βη 4βΓ ζβηΐΐ'ηΐβη Υίβηιη^, ηΐδο ΓΒΐιηιΙίοΙι οΐιηβ βΓΡθηηΟαΓο 

ΒβζίβΕυη^. δοίηβ Κ1θί(3ηη§· ίδΐ δβΓ οΙογ 40 ΜΜ. ίπι δΰιΙαΓπι ηίιηΐίοΐι, 

δβίη Κορί ηΟβΓ ιηίί βίηβΓ 'ρβΓδίδβΙιβη’ Καρρβ ΒβάββΕί. Οβι· Ναπιβ δβίηβδ 

ΝαοΙιΟαΓη ίδΐ ηηΡβΕ&ηηί; πιη λνβίοΐιβη Τΐιβορϊιίΐοδ βδ δίβΚ 1ΐ8ηάβΗ, Ιίβ- 

Ββη Ν. ηηά Μ. ΤΜθγγ^ ιιηΙβΓ Ηίηλνβίδ αυί άβη νοη .ΤβΓρΙιαηίοη ηίβΐιί 

ίδβηΐίίίζίβΓίβη Τΐιβορίιίΐοδ Λ^οη ΚιΙιςΙηΓ Ρίΐίδβδί οίίβη3. 

\Υβ(1βΓ λΥΒΙζηΙιΙψΙίβίί ηοβίι ϊΚγ Βίδϊ&η^ αίΐβίη ίη ΟδΓβηιβ 3 ΙιβΓνοΓ- 

^βΙιοΒβηβΐ’ ιηίΙίΙϋΓίδβΙιβΓ δίαΐηδ βΓδβΙιοίηβη βδδβηϋβΐΐ, \νβηη Οίβ 40 ΜΜ. 

ΐιη λνβδβηίΐίβΐιβη Λνβ^βη ιΙιγθγ η48Βίδβ1ι-&ροίΓορ8Ϊ8ο1ΐθη ^υ&I^ί8ίβη ηΒ- 

§βΒΐΜβ1 λνιΐΓίίβη. δβΡοη Ιβρρίιαηίοη Ιιαίΐβ 8ηί Τβχΐο νβηνίβδβη, ίη άβηβη 

άίβ 40 ΜΜ. ίη άίβδβιη δίηηβ ζηδδηκηβη ηήί, άβη δίβΡβηδβΡΡίΓβΓη νοη 

ΕρΒβδπδ ^βηαηηΐ ΛνβΓάοη4, Ββί άβηβη άβΓ ιηα^ίδοΐιβ ΟΡδΓαΕΐβΓ—ηίβΐιΐ 

ηηΓ Οβί άβη ΟΓίββΙιβη—ΙιβδοηάβΓδ 8ηδ§βρι·8§1 \¥8γ5. Εδ ναιΉ ηίβΐιΐ 

ζηΓΜΙί^, νΓοηη ίη Α1& Είΐίδβ άίβ 40 ΜΜ. ηηά άίβ δίβΒβηδβΙιΙηίβΓ ίη δγιη- 

ηιβΙΐ’ίδβΙιβΓ Αηοράηηη§: αη &η&1ο§;β3’ δίοΐΐβ νοΓΡοιηιηβη, άίβ 1ϋη§;Ιίη§β 

νοη Ερίιβδοδ ίητ. Νοι*ά8Γηι ίη δβη ΜβάηίΠοηδ άβδ ν^βδΐΡο^βηδ6 *. Ββί 

\νίβάβπιηι δίβΡβη ΜβάαίΙΙοηδ ρΓο Βο§βη ΡΜΐβη δίβ αΐΐβ ΡίβΓ Ρΐαΐζ ^β- 

ίυηάοη. ϋαΒ άίβ αηάβΓβη Βδ§οη δηάβΓ-ννβίίίβ’ Ββδβίζΐ. ν^βΓάβη ππιΒίβη, 

ίδΐ ΐΓίνίδΙ; βδ ηδβϊταδβΐιΐ ίηάβδδβη, άαΒ άβη δίβΡβηδβίάδΙβΓη βίη αηάβΓβΓ 

ΗβίΙίο'βΓ, Κίι-γΕοδ, 1ιίηζπ§·6δβ1]ΐ νηΐ“άβ. Ββί ΜβάηίΙΙοηΒδηάβΓη άβΓ 40 

1. \ν. Ν. Ρ 8 5 8 γ β λυ, Ρΐβ ΜαΙβΓθΐ ηηΟ. άίβ ΒΙαιΙρΙιΐΓ Νο\¥§όγο(15, ίη: I. 

Ε. Ο γ & 13 α γ, \ν. Ν. Ε 8 8 8 γ ο \ν ιιικί \ν. 8. Κ β Γη θ η ο ν, Οβδοίιίοΐιίβ δβτ 
ΐ'υδδίδοΐιβη Κηηδί 2, ΟΓβδάοη 1958, 55-206, 8. 78 (ΙιίβΓ &υβ!ι άβΓ ΕΓΖβη^βΙ ϋηβΐ; ν$1. 

8 β Ιι ί β ηι β η ζ, ΟίβηΙ. ΟΙΐΓϊδΙ. Ρογ. 34, 1968, 70-96, 8. 82, Αηηι. 5). 

2. ν^Ι. ζ. Β. 8 ο Ιι ί β ίη β η ζ, Οπβηί. ΟΙΐΓίδΙ. Αη&ΙββΙα 204, 1977, 147-180, 
8. 166-174. 

3. Τΐι. 199; ν§1: λ. II 505. 

4.0. άβ λ β γ ρ Ιι 3. η ί ο η, Ε& Υοΐχ <1βδ Μϋηιιηιβηίδ, Ν.8., Κοιηα/ΡδΓίδ 

1938, 38-76, 8. 49-50. 

5. 1. II 320-321. 

6. Τΐι. 198. 
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ΜΜ— άΐβδβ \νίβ ΐη Αία Εΐΐΐδβ ίη ΓβάηζΐβΗβΓ Ζβ,ΐιΐ—βοΙΙ βδ δοΐβΐιβδ ίη άβΓ 

Εηδΐαΐΐιίοδ - Κ.ηρβ11β (ΟόΓβιηβ 11) πηά ΐη Ραηο&Γΐι Ιίΐϋδβ ^βΒβη1. 

Ιη ΟδΓβηιβ 11 Γ&Κηιί βΐη Βαηά νοη λνίβάβΓΟίη δίβΒβη Μβάαΐΐΐοηδ 
αη (ΙβΓ Ναοδ-Οδΐλν&ηά (Ιβη Εΐη^αη^ ζιιγ Αρδΐδ βίη2. Βίβ Μβάαιΐΐοηδ 
βϊιίΙιαΗβη Βϋδΐβη ηΐτηΡΐβηβΓ Μαηηβι ΐη γθϊοΙιθγ Ζΐνΐ]Ε1βΐάυη§ (βΐιηΐΐοΐι 
νΟβ ΐη Αία Ιίΐϋδβ); νοη (Ιβη Ναπιβη δΐηά άβΓ άτϊϋβ ηη(Ι νίοΓί,β §αηζ ζβΓ- 

δΙθΓΐ; (ΙβΓ βΓδΐβ ηηά δβοΐΐδίβ νοΙΙδΊαηάΐ^’, (ΙβΓ ζλνοΗβ ηηλνβδβηίΐίοΐι Ββ- 

δ(άιέίάΐ§Ε Όΐβ ΚοηιΒΐηαίίοη (ΙβΓ Ναιηβη ΚΑΝΤΗΔΟΟ, Δ[0]ΜΕΤΗΑΝ00 
ηηά ΕΘΥΧΗΟΟ {Κάνδώος, Δομετιανός, Ευτύχιος) δρήβίΕ άαίπΓ, άαΒ 
βδ δΐβΐι ππηάβδίβηδ Ιιβΐ άΐβδβη άΓβΐ ηιη 40 ΜΜ. Εαηάθΐΐ, ζιιηιαΐ άβΓ ϊη 
ΤοΒαΙι ΪΙ &Β§βΒΐΙάοΐ6 ΡαΙηαΓβΙι ΕυΙγβΡΐοδ νοη Κοηδίαηίΐηορβΐ \νβ£βη 
(ΙβΓ Κ1βίάηη§ ηίβίΕ ΐη ΒβΙηβοΜ Ροητ,τηΐ. άβΓρΙιαηίοη Ιιαίίβ ]βάοβΐι 
8οΐι\νίβΓΐ§1ίβΐίβη, άΐβ Κβδΐβ (ΙβΓ ηΐη'ί^βη Ββΐάβη Ναπιβη,.... ΗΟΟ ηηά ... 

ΝΗΚΟΰ, Ββί άβη 40 ΜΜ. υη1βΓζαΒηη£βη. Ββΐ ... ΝΗΚΟΟ ΐπι §αηζ 

Γβοΐιΐβη Μβάαίΐΐοη ητ,βΐηΐβ βι· βΙ\να νίβΡ ΒηβΒδίαΒβη βΓ^αηζβη ζη πώβ- 

δβη. Εγ βηνο§ άβδλνβ^βη Καΐΐΐηΐΐτοδ, άβΓ ζογ Οπιρρβ άβΓ 33 Βζ\ν. 30 

ΜδτΐτΓβΓ νοη ΜβΙΚβηβ8 ^βΡοιΊ ιιηοΐ ΐη ΟδΓβηιβ άυΓβΙι (ΙβΓβη Αηίυΐπβι, 

άβη Μ. ΙΙίβΓοη νοη Μα<?3.η, ηιοΟνΐβΓΐ λνητβ4. ΗΐβΓζη \νηΓάβ ζ\ναι· άβι 
ΝαβΒΒ&Γ ΕηίγοΡίοδ ραδδβη, ηΐβΐιί ίβάοβίι Καηάΐάοδ ηηά ϋοηαβίΐαηοδ; 

ηΒβΓάΐβδ Βοπιιηΐ (ΙΐβδβΓ Καΐΐΐηϊΐίοδ δοηδί ΐη Καρραάοΐάβη ηΐοΜ νοΓ. 

άβΓράαηίοη δοΒΙοΒ, άαΒ άΐβ δίβΒβη Μ&ΓΐγΓβΓ ηΐ<Μ ζυ βΐηβΓ βΐηϊιβΐίΐΐοΐιβη 
Οηιρρβ §β1ιδΓβη, ηηά Γβδί^ηΐβΓΐβ «ΐΐ γ α ρβη ά ογοΙγθ ραπηΐ Ιβδ δαΐηΐδ 
ίΐ§ιΐΓβδ άηηβ βοΐί β οΒαρβΠβ»5. 8βΐη ΗβΐΙΐ^βηΓβ^ΐδίβΓ ίάΐπά (Ββ (Ββΐ £β- 

δΐβίιβΗβη Ναπιβη ηηίβΓ 40 ΜΜ. ητιά Νγ. 7 αΐδ ΚαΙΙίηΐΒοδ νοη Μβΐΐίβηβ 
ηιΐί ΕΓ&§βζβΐοΙιβη6. Κβδίΐβ δοΙάοΒ δίβΐι άβπι Ββζη§;1ίο1ι ΚαΙΙίηίΙίΟδ, Ευ- 

ίγβΐιίοδ ηηά ϋοχηβΐΐαηοδ αη, βηΐδοΐιίβά δΐοΐι Ββΐ άβιη §αηζ ΙίηΕβη Ηβΐ- 

Ιϊ^βη οΡθγ ϊπγ Καηάίίΐοδ νοη ΤΓ&ρβζηηΐ7, (Ιβη βδ ηαβΡ ΙβΓρΙχαηΐοη ηη(1 

Κβδΐΐβ αηβΡ ΐη Ε1 ΝαζαΓ §βΒβη δοΐΐ8. 
Εΐηβ νβΓ^ΙβΐοΙιΡ&ι* ^βηιΐδβΐιίβ Κβϋιβ δβΐιβίηί βδ ΐη ΡαηοηΟι Ιάΐΐδβ ζη 

§βΡβη. Αη άβΓ ΡΙ&Γοηά-ΟββΙίβ δΐηά ΐη (ΙβΓ Μΐίΐβ πηά αη άβτ δηάδβΐίο 
ζν7βΐ ΒαηάβΓ ηιΐί ]β ίηηί ΜβΟαΐΙΙοηδ. ϋΐβδβ βηΐΐιαίίβη <ϋβ Βϋδΐβη ηΐπι- 

1. .1. I 151 Αηηχ. 1, II 25; Κ. II νοΓ ΑΟΡ 134, III νοΓ ΑΜ). 374. 

2. 3. I 150-151, Τ&ϊ. 36-1; Κ. II Αββ. 134, 135, 137. 

3. 30: .1. I 151 Ληιη. 1; 33: 8ί. 2 (1861) 693. 
4. Ζυ ΗΐθΓοη ΐθΐζί β. Ρ. 8 ο Ιι ΐ β γώ ο η ζ, ΙβΙαηΒ. Μίίΐβίΐ. 30, 1980. 

5. I. I 151 Αηπι. 1. 

6. 3. II 503, 504, 506. 

7. Η. I, ΙΙωπο^Γ. Κ.β§., II νοΓ ΛΙ)1χ. 134. 

8. 3. I 180, II 506; Ε. I ΙΙωπο^Γ. Εβ#. 

\νυη<1θΓΐίΓ3.ίί §θβ·βη Ινϋιηρίβηάβ \νϊάϋΓ5&ϋ1ΐ6Γ 

ΙχΐβΓίβΓ ΜϋηηβΓ ίη ϋΙιηΙΐοΙιβΓ Κ1βΐ(ΐηη§ ντΐβ ·η ΟδΓβηιβ 11. νοη άβη ζβΐιη 

Ν&ιηβη ΙίοηηΙβ Ιβχ'ρΕαηΐοη αοίιΐ βηΐζΐίίβΐ'η: ΑΡαΙίΐοδ, ΑίΡαηβδΐοδ, Αϊ- 

Ιΐαηοδ, ΒοπιβΟειηοδ, διηα,Γ&^οΙοδ ηη(1 Ρΐιΐΐοίνΐβηιοη αηδ άβι* ΟΓηρρβ δβι* 

40 ΜΜ., ΐη (ΙβΓ ΜΐΐίβίΓβΐΙιβ αδβΓ αΐδ Νγ. 3 υηά 4 νοη Οδίβη Μαΐαβίιΐαδ 

ηηά δορίιοηΐ&δ1. Κοίΐ δΐβηβΓίβ αηββΓδβιη δαΡβΓδοη νοη (Ιβη 40 ΜΜ. 

Ρβί, άβδδβη Ναιηβ ίηι δδΐΐίοΐΐδίβη Μβάαΐΐΐοη άβδ ΜίΙίβΙδίΓβΐΙβηδ ΐη (ΙβΓ 

ΕοΓτη ΟΑΚΕΡ{ΔΟΝ (ΑΚ \νΐβ ΑΡ ηηά ΑΓ δβΐ δηιαΓα^άοβ Μδ Εΐ§αίηΓ) 

ηοβΐι ΙβδΡαι- ΐδΐ2. ΜαΙαοΡί&δ (ΜαΙβαβΡΐ) ηηά δορίχοηΐαδ {ΖβρΒαη]α) 

Ιίοηιιηβη δοηδΐ αΐδ Ρΐ’ορίιβΐοη ^βΐβ^βηΐΐΐοΐι λ'ογ, άΐβδβΓ ίη Ε1 Ναζαϊ* ηηά 

ΤοΡαΙι I3, ]βηβΓ ίη ΚαΓαηΙιΡ Ιίίΐίδβ, Τα^αΓ ηηά Βαίιαϋΐη δαηχαηΐιρι 

Ιάΐίδβδΐ4, Ββίάβ ίη ΚιΒςάαΐ"5. δΐβ δίηά δίβΐδ ίη άβΓ ΟβηιβΐηδβΡαίί αηάβΓβΓ 

ΡΓορίιβΐβη, αηΒβΓ ΐη Κ&ΓαηΙιΡ Κίΐΐδβ ηΒβταΙΙ ίη ΜβάαΐΙΙοηΜηάοηι ηηά 

αϋβΐη ΐη ΤαραΓ ηιίΐ Ηβΐΐί^βη Λ'ΌΓ^βδβΙΙδβΙιαίΙβΙ. ΙϋβΓ §ί!)ΐ βδ ίπι \νβδ!ΐί- 

οΐιβη ΟηΓΐ,1)0§βη άβΓ ΥίβΓαη^ αυί άβΓ ΝοΓάδβίΐβ ΡΓορΡβΙβη (ά&ΓηηίβΓ 

Μαΐαβίιίαδ), αηί άβΓ δηάδβΐίβ Μ&ΗγΓβΓ, άαηιηίβΓ ΡΙχΙογοβ (ηηά νβΐ1-- 

ιηηΐΐίοά ΕαηΓΟδ). ΑηάβΓδ αΐδ ίη ΡαηοαΓίι Βίΐΐεβ Ββίΐηάβη δΐοΐι αΒβΓ δβΙΒδί 

ΡίβΓ Ρΐ'ορίιβί,βη ηηά ΜαΗγΓβΓ ηίβΐιί ίη §βηιίδβ}ι1βΓ Κβίΐιβ. Βαπχίί, ίβΡΙΐ 

βδ αη βΐηβΓ βη^βΓβη Ρ&ΓαΙ1β1β. 

άβΐ'ρΐιαηΐοη άίδΙ^ηίΐβΓίβ ζηΓ Εΐ’Μαπιη^ άΐβ Μδ§1ίβ1ι1ίβίί, άαΒ άβΓ 

ΡβηοατΙι-ΜαΙβΓ άηΓβΡ άαδ ^βηιβίηδαηΐΘ ΑηίίΓβΐβη άβδ Ναπιβηδ Ιωάννης 

Ββΐ άβη 40 ΜΜ. ηηά ίη άβΓ ΒίΒβΙ ηηά άΐβ ΑΐιηϋοΙιΡβίΐ άβΓ 40 ΜΜ. - Να- 

ιηβη 'Ίλης — ΑΙλίας — Αλω.δης ηηά Άγγιάς ηιΐί άβηβη άβΓ ΡΓορίιβΐβη ΑίλΙ,ας 

ηηά Άγγαϊος νβΓδβΙιβηΐΙίβΙι ΐη βΐηβ ΡΓορΙιβΙβη-Ν&ηιβηδΙίδΙβ §βΓ&ΐ.βη δβΐ. 

Ζηιη ηηάβΓβη βΐΛνο§ θγ, δορΒοηΐαδ ηηά Μαΐ&βάίαδ αΐδ Κ.οη-ηρίΐοηβη 

άβΓ 40 ΜΜ. - Νατηβη Σενηριανός ηηά Μίκαλλος ζη νβΓδΙβάβη6, νοη άβ- 

ηβη άβΓ ΒβίζΙβΓβ α1ίβΓάΐη§8 ηηΓ ίη ζ!&νη§ίη ηιΐΐ Μ... (ΜΗΚΑΛΟΣ1, 

ΐη Κίο·\ν ΝΙΚΑΑΟΟ&: νβΓδίηηαιηβΙίτ ΐη ΟδΓβηιβ 39) Ββ1β§'ΐ ίδΐ. ϋβΓαΓ- 

§ΐ’οΒβ νβΓΒαΙΙΕοΓηηη^βη βηίδρΓβοΙιβη ίηάβδδβη ηΐβάΐ άβηι Ιηδβΐιπί- 

ΙβηΒβδΙαηά νοη ΡαηοαΓίι Ιοίίδβ. ΑηάβΓβΓδβΐΐδ Ροπηηβη άοΐιαηηβδ, ΕΙίαδ 

1. 3. II 25-26, Τυί. 147-1, 2; Β. Τυί. 37-39; Ε. III ΑΜ). 376; ΙνβδΜη, υΟ. 

2. ΕοΙΙ 207; Β. Ταί. 39; Ε. III ΑΜ>. 376. 

3. 3. I 181, 267; Ε. II ΑΕΕ 18-20, 81. 

4. 3. I 405, II 196, Ταί. 102-2; ΤΕ 158; Ε. II ΑΒδ. 223, III Α1>Β. 360; ΚΚ 
ΡΙιοίο 41. 

5. .1. I 208; Ε. II ΑΒΒ. 252, 270. 
6. ,Τ. II 25 Αηηι. 1, II 508, 511. 

7. 3. I 529. 

8. Β. Ταί. 90. 

9. 3. I 143, 600. 
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υηά Αη^ίβιδ αΐδ 40 ΜΜ. ίη Ραηοαι-ΐι Ιαίίδβ ηίοίιΐ νοΓ, δο άββ ηυοίι £πγ 

άίβ βΓδίβ- ΕγΜ&τιιϊι^ άίβ νοΓ&υδδβΐ.ζυη§;βη ίβΐιίβη. ΙβΓρΙιηηίοη Ιιίβΐί ©δ 

ζ^θ,γ £ϋι· λναΐχΐ'βοΐιβΐηΐίοΐι, άαΒ ϊη ΡαηοαιΟι Ιαίίδβ άίβ 40 ΜΜ. νοίΐζέάιΐί^ 

εώ§βΡί1άβΐ λνοΐ'άβη δβίβη, υηά δυοίιίβ άίβ ίβΐχίβηάβη 30 Βίβ 32 ϊη. άβη νοίΐ- 

8ΐ&η<ϋ§ ζβΓδΙοΓίβη ΜυΙβΓβίβη άβΓ υηίβΓβη λΥυηάρηΓίΰβη υηΐΘΓζυΒπη^βη1. 

Μαη ηιπβ αΒβΓ ηΐδ δβΙΒδΙνβΓδίϋηάΙίβΙι υηΐβΓβΐβΠβη, ά&Β άίβ Κίΐ’οΒβ 

νοη οΒβη ηαβΒ υηΐβη, αΐδο άίβ ΒββΕβ νοΓ άβη υηίβΓβη λΥηηάρυΗίβη αιΐ8- 

§βΐΏ.&1ί ννυΐ'άβ υηά υΒθτάίβδ άίβ υηιίαη^τβίβΒβ ΑτΒβϋ £ΓόββΓβ Ζβίΐ υηά / 

οάβΓ ιηβίΐΓβΓβ ΜαΙβΓ Ββ&ηδρπιβΜβ, άίβ ηη νβΓδβϊιίβάβηβη δίβΐΐβη Ι&Ιί^ 

^·&Γβη. δβΙΒδΐ \νβηη .ΙβΓρΡοηΐοη άίβ ΪΓΓβϊϋΙΐΓβηάβη Νο,τηβη υηΐβη αη 

άβη λΥϋηάβη ζυ Κββΐιΐ ΓβΕοηδίπιΐβΓΐβ, λν&Γβη δίβ ιηίΐΚίη βΓδΙ ηαοΐι άβη 

ΒββΙίβηπιβάεάΙΙοηδ βηίδΐυηάβη υηά ΜίΊβη ηΐδο άβι*βη ΜΜθγ ηίβΜ άβΓ- 

9.Γΐ νβηνίΓΓβη Ιίδηηβη. άβρρίιαηίοη υηά Κβδίΐβ υΒβΓ§ίη§βη άίβ Ββίάβη 

Νο,ιηβη ίηχ ΡΓορΚβΐβηΓβ^ίδΙβΓ υηά Γββΐιηβίβη άίβ Β&Γ^βδΐβΙΙΙβη—3βτ- 

ρΚ&ηίοη πιίΐ. ΕΓει^βζβίβϊιβη —υιτί,βΓ άβη Ν&ιηβη άβΓ Ββίδβΐιτίίΐοη ζυ άβη 

40 ΜΜ.2. ·: 

Νυη δίηά ίη βίηβΓ Κβίΐιβ νοη Ε&Πβη ίη Κ&ρρ&άοΜβη ίΕοηο^Γ&ρΙιίδβΙΐθ 

Κοηί&ιηίηαΐύοηβη οίίβηδίοΙιΐΙίοΒ. Ββί άβδυ Όατδίβ11υη§ ίπι Τβπιρβΐ νοη 

Ε1 Ναζ&ΐ’3 ΓθΙιΙΡ άίβ ΡΓορΡβϋη Ηαηηα; άαίϋΓ ν-υτάβη ΙίηΕδ Μαπαδ 

ΕΙΐβΓη 1ιίηζυ£βίϋ§1, ηηβίι Ιβιρίιυηίοη βηίΐβΐιηΐ ηυδ άβΓ ΕίηίϋΙίΓυη^ 

Μαπαδ ίη άβη Τβιηρβΐ4 (άβηβΒβη Ιίοιηιηΐ άίβ νβΓ\νβί£βΓυη£ άβδ ΟρίβΓδ 

νοη άοαβίιίηι υηά Αηηα ίη ΒβίΓ&οίΕ, άίβ ζ\ν&Γ αη δίβΐι ίη άβΓ Βγζ&ηΐίηί- 

δβΕβη ΥναηάιηαΙβΓβί §β1ϋυίϊ§·5, &Βθγ ίη Κ&ρρυάοΕίβη ηίοΕί νβΗΓβίβη 

ίδί-). ΑηάβΓβΓδβίίδ ίδΐ άοδβρΕ &υδ Ιβδυ Ββ,ΓδίβΙΙυηβ· ίπι Τβπχρβΐ—βι*Εβηηΐ- 

ΙίβΕ αη άβη Τ&υΒβη αυί δβίηβηι Αγπι — \νίβάβΛο]ΐ ίη άίβ ΕΙυβΜ ηαοΕ 

Α§γρΐβη βίη^βάρυη^βη6. Βίβ Ββίδρίβΐβ ζβί§οη; άαβ ΥοιΊα^βη ηίβΐχΐ ηυΓ 

1. I 26. 

2. ά. II 497, 508, 511; Ε. I, Πίοηο^τ. Εβ£., III υογ ΑΡΡ. 374. 

3. 3. I 186, Ταί. 41-1; Ε. II ΑΡΡ. 12. 

4. Ε I 186 Αηιη. 4; ν^Ι. ,Γ. ϊο,ί. 34-2; Κ. II ΑΡΙο. 125, 133; Ρ Ραίοηί&ί- 

ηβ, Οίΐΐι. δΓβΙιβο]. 12,1962, 263-284, Α)Λ. 11; \Υ. Ρ. νοίΐιαοΐι υηά Ε 
Ρ&ίοηίαίηβ-Βοδο^ηβ, Βγζαηζ υηά άβΓ οΐιηδϋίοΐιβ ΟδΙβη (= ΡΓορ57Ιηβη - 

Κυηδί§·βδοΙιίοΜβ 3, ΒβΒίη 1968), Ρ&ΓΜ&ί. VIII. 

5. Ζ.Β. Κ&ΚΓίγβ Οηππί (Ρ. Α. ϋ η ά β γ \ν ο ο ά, ΤΙιβ Κηπγβ ΒΐηΓηΐ, Νβλν 
ΥογΒ 1966, I 60-61, II Τ&Γ. 86, 87); Ζ^ρβΓη: Ρηη&^ΐη Ροάΐίΐιου ΐη Οαίειία, ΚαίΙιοΙί- 

Ινοη άβδ ΝβορΙιγίοδ-ΚΙοδΙβΓδ (Α. υηά ά. Α. 8 I γ Π α η ο υ, ΤΙιβ Ρ&ίηίβά ΟΗυι*- 

οΗβδ οί Ογρηΐδ, δίουΓδπά^β 1964, 50, 137); ΤΓηρβζυηί: Ηη§ΐα δορΜη (ϋ. Τ. Κ ί¬ 

ο β, ΤΙιβ ΟιυΓοΐι οί Ηα^ΐιίει δορίιϊη ηί Τΐ'βΐιϊζοηά, Εάΐηΐ3υΓ^1ι 1968, 103-104, Αβί). 68, 

Ταί. 28). 

6. I. I 274, Τ&£. 66-2; Ρ 1ι. 8 ο 1ι \ν β ΐ η £ υ Γ I Ιι, ϋίβ δνζαηίΐηΐδοΐιβ Ροπή, 

Ββΐ'Ιίη 1943, 2. ΑυίΙ. Μ&ΐηζ 1954, Τηί. 22; ά β γ ε β 11) β, Βγζ&ηϋηΐδβΐιβ ιηοηυιηβη- 
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Μδ Οηηζβδ ΙίορίβΓΐ-, δοηάβΐ’η ηυβίι βίηζβΐηβ ΚβςυίδίΙβη Μγ υηάβΓβ Κοηι- 

ροδίίίοηβη νβηγβηάβΐ ΛνυΓάβη, οΕηβ άηΒ ίηιιηβι* άίβ 9.η§;βηιβδδβηβη Αά&ρ- 

Ιίοηβη δΐ&ΙΙ,Γείηάβη. δοΐιοη ΓγΟΕογ βΓ^&Ρβη δίβΕ ΗίηΛνβίδβ, άυβ §βΓαάβ 

άβΓ ΡαηβηΓίι-ΜΜβΓ ζλυ&γ δβίηβ ΛΓ0Γ]&§βη Ιβίάΐίβΐι ζυ ΙτορϊβΓβη νβΓδί&ηά, 

υδβΓ ζυ βί£βηδίϋηάί£·βΓ ΑΛβΗ υηίϋΐιί^ \ναΓΡ Βα ΡΓοράβΙβη - Μβά&ίΐ- 

Ιοηδ&ηάβΓ δβΕΓ 1ιαυΓί§·, δοΐβΐιβ άβΓ 40 ΜΜ. αΒβι· δβϊΐβη δίηά2; άϋιάΐβ 

ογ νοΓ άβΓ Αυ%ηΒβ §βδΐ-αηάβη Β&Ββη, άίβδβ ηίβΐιί ηαβίι βί^βηβη, δοηάβπι 

ηβοΐι ΥοΓΐα§βη νοη ΡΓορΕβΐβη-Μβά&ϊΙΙοηδ ζυ ηΓββίΐβη. ΗίβΓββί ηια^ 

βΓ ζυΛνβίΙβη νβΓ§βδδβη Εαδβη, άίβ Ν&τηβη ίη άβη νοιάα^βη άυΓβΡ άίβ 

§:β\νϋηδβ1ιΐβη ζυ βΓδβΐζβη. 

ΒβΓ&Γί.ί£·β νβΓδβΡβη δίηά ίη Κ&ρρ&άοΙπβη ηίοΕί δβΐΐ,βη. Βθγ Ρηβ- 

δΐβΓ ΖηβίιαΓίηδ (δίαΐί δγιτιβοη) 1)βί .Ιβδυ ΒαΓδΐβΙΙιιηο· ίιη Τβηιρβΐ ίη 

ΟδΓβιηβ II3, 3οδ,βΐιίηι δΐ&ϋ άοδβρίι ίη άβΓ §1βίο1ιβη δζβηβ ίη δαΕΙι Ει- 

Ιίδβ4 δίηά ηοβΕ αηδ άβηι Κοηΐβχΐ, ζυ νβΓδίβΚβη5. Είηβ Οβάηηΐ^βηΐο- 

δί^ΕβίΙ ίϋΙΐΓίβ Εβίηι ΚβίίβΓ Ίάιβοάοΐ’οδ ϊη ^?&Είηβίβηάί ζυΓ ΒβίδβΕΓίίί (Λ) 

Ιηΐβ λνηηάιυηΙβΓβί, Μ&ίηζ 1947, Τηί. 6; Η. Ρ. Ν ί ο Β ο 1, Βνζ&ηίίηίδβΐιβ Κυηδί, 

ΗβίάβΙδβΓ^ 1964, ΛδΙ). 77; Ε. II ΑΡΡ. 77, 86; Τ Ρ ί β γ γ }7, Ο&Ιι. ητβΐιόοΐ. 15, 1965, 

97-154, ΑΡΡ. 6-8; Ν. Τ Ι\ ί β γ γ γ, υη αίβΙΐβΓ άβ ρβϊηίυΓβδ άυ άβΡυί άυ Χβ δίβοΐβ 
βη Οηρρ&άοοβ: Β’ηΙβΙίβΓ άβ Γ&ηοΐβηηβ ό^ΐίδβ άβ Το^&Ρ, Βυϋ. 8οο. Ν&Ι. Αη1ί(|ΐι. άβ 
ΡΓηηο,β, 12.5.1971, 8. 170-178, Τ&ί. 20-3; Κ Κ. ΑΡΡ. 88, ΡΡοΙο 67; Κ ο δ ί ο £, ηΟ. 

ΤαΓ. 38; Μ. υηά Μ. ΟϋζβΙ^οζ, ΚηρρηάοΙΒβη, ΟδΓβιηβ 39. ν§1. Ο. υηά Ο. 

ΗοΙζτηβΐδίβΓ υηά Ε. ΡαΡτηβΓ, ΤΙιβ Ρ&ββ ο£ Αη&ΙοΙίη, Ουνβδ ηηά ΚΡαηδ 
ΐη Ο&ρρηάοοίη, \¥ίβη 1955, Τη£. 45, υηά Ε. € ο γ ίη & β Β, Β^ζηηίΐηβ Οαρρ^άοοίη : 

ΤΡβ ΑΓοΡηΐβ ΟΓουρ ο£ \ν&11-Ρεάηϋη§·5, 3. ΑΓοΡδβοΙ. Αδδοο., 3. 8βΓ., 30, 1967, 19-30. 
Τ&£. ΙΙΙ-3. 

1. δοΡίβτυβηζ, Οπβηί. ΟΡΓίδί. ΑηηΙβοΙη 204, 1977, 147-180, 8. 177. 

2. νο1ΙζαΡ% ηΐδ πΐτηΡΐβΓίβ ΗηΙΡίΐ^υΓβη οΡηβ ΝδΐηβηδΡβίδοΡπΕβη ^ΪΡΙ βδ άίβ 
40 ΜΜ. ΐη πιβά&ΐΐΐοηέάιηΐίοΐιβη ΑβΜβοΙωη ΐιη δγπδβΐιβη Μ8. Νγ. 559 (Α. Ό. 1220) άβΓ 
ΒΐΡΙϊοί,Ιιββδ ΥδΟοδηδ ηυδ άβιη ΚΙοδίβΓ δΐιβΐΐί ΜαΙΐΐ ΝΜ’ νοη Μοδδυΐ, άα3 βΐη 'ΜδΓί}7ΓΪοη 
άβΓ 40 ΜΜ.’ (βΐηβ υηίβπΓάίδοΡβ ΟΓδΡΙίδρβΠβ) 1ι&1, δοννΐβ ^αηζ ηΐιηΐΐοΐι ΐη βΐηβηι Μΐηΐα- 

£υΓ£ι·&§'ΐηβηί ϊτη Μ8. δ^Γ. Βπί, Μηδ. Αάά. 7170: Ο. ά β 3 β γ ρ Ρ & η ΐ ο η, Ββδ 
πιϊηΐ&ΙυΓβδ άυ ιυ&ηυδβηί δγπηςυβ Ν® 559 άβ Ια ΒϊΡΙίοίΙιβςυβ ν&ίΐοαηβ (=Οοάΐββδ β 
ναίΐεαηίδ δβίββϋ 25), Οΐίίά άβΐ ΥαΙΐοαηο 1940, 88-92, ΑΡΡ. 38, Ταί. 11, 12; ά. Ρ β¬ 

Γ ο γ, Μοίηβδ β£ ηιοηαδίβΓβδ άυ ΡΓΟβΡθ-Οπβηί, Ρατΐδ 1958, ΑΡΡ. 52; ά β γ δ β I Ρ β, 

Ββδ ΐΏ&ηυδοπίδ δγπαςυβδ α ρβϊηίυΓβδ βοηδβΓνβδ ά&ηδ Ιβδ ΡΐΡΙΐοΙΙιβςυβδ άΈιυορβ βΐ 
ά’Οπβηί (= ΒΐΡΙ. αΓοΙιόο). Ιιΐδΐ. 77, Ραήδ 1964) I 288-290, 301 (Ληπι. 4), 303, Ρ&γΡ- 
ία£.: I, ΡΓοηίΐδρΐζ, ΤαΓ. 72-1,2. 

3. 3. I 158, Ταί. 38-2; Ε. II ΑΡΡ. 150. 

4. /Ε. ΑΡΡ. 10; Β. ΤαΓ. 95; Ε. II ΑΡΡ. 31. 

5. ά. Εαίοηίαΐηβ, ϋαίι. αΓοΙιβοΙ. 12, 1962, 263-284, 8. 277, Αηιη. 1; 

Ο. Ρ. δβΐιίβηιβηζ, Έπετ. Έταφ. Βυζ. Σττουδ. 43, 1977 /78, 230-262, 8. 258. 
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΤΗΡΟΝ1; άίβ Πίοηο^τεφΕΐβ αΐδ ΚθΗθγ δίβΕβΓί, άηβ άβΓ 

δίΓ&ίβΙαί £’βιηβίηί ίδΐ. ΕΓΓ&ΐίδβΙι δίηά βυβίι άίβ ΒβίδβΕΓίίΐβη. ΗΟΑΗΑΟ 
υηά ΟΟΛΟΜΟΝ Εβί άβη άυΓβΕ ϊΙιγθ 8ο1ΐΓίίΐΓθ11βη, Βηηίβΐ ηυβΕ άυΓβΙι άίβ 

Κίβίάυη^ οΙι&τ&ΐΕίθΓίδίοΓίοη Ρρορίιβΐβη Ζ&οΚβήαβ υηά Ο&ηίβΐ ίη Κ&Γ&ηΙιΕ 

Ιίϊΐϊδθ2; άη ^βδα^α8 υηά δ&Ιοηιοη αη αηάβΓβτ δΐβΐΐβ νοΓίωππηβη3, ίδΐ 

ΕΙ&γ, άββ άίβ ΙΕοηο§Γ&ρΕίβ υηά άβΓ Τβχΐ αυί άβΓ Κοίΐβ, ηίβΕΐ άίβ Ν&- 

ιηβηδΕβίδβΙΐΓίίΐ άίβ Ιάβηΐίΐϋΐ Εβδΐίηηηβη. ΑηάβΓβΓδβίΐδ ίδΐ Εβίιη Ροη- 

ά^ϊΐΐ άβδ Κοηί^δ Όανίά ΐη ^αΕίηβίβηάί άίβ ΒβίδβΕτίίΐ ΟΟΛΟΜΟΝ πβΕ.- 

υηά άβΓ δηβΕαφ-Τβχΐ αυί άβΓ δβϋηίΐΓοΙΙβ βίη νβΓδβΕβη4. Αΐιη- 

Ιίοΐι 1ίβ§’ΐ άθΓ Ραΐΐ Ββί βίηβητ. ΐυ§οηά1ίβ1ιβη ΡΓορΕβίβη ίη Είπχβΐι Είΐίδβ, 

άοη Κοΐί \νβ§βη δβίηβδ Κοίίβηΐβχΐβδ ίϋΓ ,ϊ βΓβηιίββ, ηΠβ δραΐβΓβη ΑυΐοΓβη 

&ΕβΓ Λνβ£βη άβΐ' ΒβίδβΕπίΐ ΑΝΒΑΚ8Ν ίϋΓ ΗαΕ&ΙαιΕ Κίβΐΐβη5. ϋβΓ 

ΓβοΕΐβ ί ϋη£βΓ ίηι Είηζυ§ ίη Ιβπίδ&ίβιη άβΓ Ραηα§ί&-ΚΐΓβάβ Εβίβΐ ΙΟ Α¬ 

Ν ΙΟ, ’Ιωάννης; άΐβδβ Εί^βη^ίΠί^Εβίί ζ\νβη£ άβη ΜβΙβΓ, άίβ ΙήβΓ ϋΕΙί- 

βΐιβη Εβίάβη Ιϋη£βΓ, ΤΕοηιηδ υηά Ρβΐπιβ, ίη άβΓ ΡβΓδοη άβδ ΙίηΕβη 

Ββ§1βίΐβΓδ Ιβδυ ζυδ&ηηηβηζυζίβΐιβη: Εγ ίδΐ ΕϋΓΐί§, ηΐδο ίϋοηο&τ&ρΚίδβΕ 

ΡβίΓυδ, Εηί β,Εθγ άίβ ΒβίδβΕηϊί ΘΟΥΜΑΟ, Θωμάς*, ϋίβ ΥτΆ£α, λνβη 
άβι* Μβίβτ £βιηοίηΐ )\ά%, ίδΐ ηιϋβί§. \νϋ1ΐΓβηά ΕίβΓ ζ\νβί άυη§βι· υηι βίη 

Βίΐά ΕοηΕυΓΓίβΓβη, ΐβίΐβη δίβΕ Εβί άοηι ΡΓορΕβΐβηΕαηά ίη ΟδΓβιηβ 11 

ζχνβί Μβάαίΐΐοηδ ίη βίηβη ΡΓορΕβίβη7. 

Ϊη Ρωιββτΐι Είΐίδβ \νάΓβη άαηη βίηβΓδβίΐδ ΐηΐδϋβΕΙίβΕ άυΓβΕχνβ§ 

Μβάαίΐΐοϊΐδ άβι* 40 ΜΜ. §οιηβίηΐ, υηά ζ\νατ ηη ϋΕηΙίβΕβΓ δΐβΐΐβ—άίβΕΐ 

ΥΟΓ άβΓ Αρδίδ—\νίβ ίη ΟδΓβιηβ 11. ΑηάβΓβΓδβίΐδ ννϋΓάβ βδ δίβΕ υιη βίηβ 

ΑηοΓάηυηο· ΕαηάβΕι, άίβ ηίόΕΐ νοη άβη—οίίβηΕ&Γ άυΓβΕβυδ (^υ&ΐίΐ&ΐνοΐ- 

Ιοη—νοΓία^βη νοΓ£β§βΕβη Λνητάβ, δοηάβΓη βά Εοβ ίϋΓ άΐβδβ ΚΪΓβΙιβ 

βηίΛνοΓίβη λνυΓάβ, εάβο άβΓ ΕβδβΕβίάβηβη Οβίδΐβ8\νβ1ΐ άβδ υηΕβδΐΓβίίΕβ,Γ 

1. ,1. Ιϊ 162; ν£ΐ. Ο. Ρ. 8 ο Ε ϊ β ίη ο η ζ, Κοπή (^Γϋάδοίη. 71, 1976,133- 

174, Αηιη. 281. 
2. ,Τ. I 403 (ιηϋ ίαΙδοϋβΓ \νΐβάβΓ§&ϋβ άβδ Ν9ΐηβη5), 404, Τα£. 102-3; Κ. Ιϊ ΑΕΕ. 

231; Ρ. Α. Εΐίοτά ηηά Κ, Μ. Ο γ 9. ί, ΚβΪ3θίη(ϋονθΓ§αη^βη1ιβίί(Κ9ρ- 

ρ9άοί.ϊθη),/δίαηίυΐ 1970; 1ί. 8 ο η πι θ ζ ά α <7, Οαρραάοοία, /ζγπϊγ - /δί&ηϋιιΐ ο.·ϊ., 

8. 38. 
3. 3. I 403, 404, Τειΐ. 97-1; Β. Τ&ί. 60. 
4. Ε II 161-162; ν§1. ϋϊο \νβηί^ 3.άέίοιιΐ9ίθη ΤβχΙβ ϋβί Μοδβδ υηά Ε1Ϊ3.8 ΐη 

Κ&ΓδηΙιϋ Ιίΐΐΐδβ: 1. I 405-406, Τα£. 105-2. 
5. Βοίί Αϋϋ. 77; 3. ί 438, II 497, Μ. 118-1; Κ. I. Ι1ωικ>£ΐ\ Κβ§;ΐδ1βΓ, II νοΓ 

Α1>ϋ. 160 ζυ Α1>1>. 161, 167; Ν. Κβδίαη, 9.0. 
6. Ο. Ρ. 8 ο 1ι ΐ 6 τη β η ζ, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 43, 1977/78,230-262, 

8. 257-259. 

7. ί. I 151. 
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ρΓΐιηίίίνβη ΜβΙβΓΒ υηά δβίηβΓ ϋιη§βΕυη§ ζυ§β1ΐ0Γί·. Α1δ ΡβΓαΙίβΙβ ίϋΓ 

βίηβ ^βπιίδβΕίβ Ηβί1ί§βηΓβίϋβ ίη ΟδΓβιηβ 11 Λνίηάβ Ρβηββτΐι Είΐίδβ βϋβΓ 

χνο§ί&11βη. 

Ββί άβιη Γβοϋίβη Μβάβάΐΐοη ίη ΟδΓβιηβ 11 δίβϋβη άίβ βΓΐιαϊΐβηβη 

ϊϋηί ΒυβΕδί&ϋβη δβηΕΓβοϋί Γββΐιίδ νοιη Κορί. Δ/[Ο] //Μ(Ε{Τ ΙΗΑ /- 

ΝΟ/Ο1 ζβί^ί, ά&β δβΐϋδί Εβί ββϋί ΒυβϋδίβΕβη ίη δββΕδ Ζβίΐβη ηυί άβΓ 

Γβοΐιΐβη δβίίβ ΙίηΕδ ηίβϋί ηχβϋΓ βίε ζν^-βί ζυ ίβΕΙβη ΕΓβυοϋβη. ΡβηιβΓ ίδΐ 

βδ υηνβιΊίβηηΕ&Γ, ά&β άβΓ Μεάβι* άβΓ §τίββΕίδβΕβη δοΕιάΒ δο §υί ινίβ 

υηΕυηάί§· \νβΓ2. Ιη βίηβΓ Ββίϋβ νοη Εϋΐΐβη ϋαί θγ Εβίηι ΚορίβΓβη Βηβΐι- 

δίηΕβη νβΓ^βδδβη. ϋίβ Μβάβίΐΐοηβ ίηι Αρ&ίδΒο^βη, αΐδο υηηχΒίβίΕβΓ 

ηβϋβη υηδβΓβπι ΜοάηίΠοηΕηηά, ΕηΕβη ΠΤΑΟΗΟΟ ίϋΓ Πήγασιος υηά 
ΕΦΑΘΗΟΟ ίϋΓ Ευστάθιος, άβη βη ζλνβί αηάβηβη δίβΐΐβη ίη άβΓ ΟιΌιο- 

§τβρϋίβ ΕΦΤΑΘΗΟΟ νοΓίτοιηηιί3. Ββί άβη ΡΓορΕβίβηηιβάηίΙΙοηδ ίηι 

Οβ\νδ1Εβ£Γβ.Ο ηΐ&ο βΕβηίηΙΙδ αη νβΓ^ΙβίβΗΕ&ΓΟΓ δίβΙΙβ, ίίηάβΐ δίοΕ άβΓ 

Ιίδηίο· Βανίά αΐδ Δ ΑΒΗ*, ίηι λΥβίϊιηββϊιίδΙηΙά Η ΦΑΤΝ ίϋΓ ή φάτνη, 

ΟΛΟ Μ Η ίϋΓ Σαλώμη υηά ΕΟΟΦ ίϋΓ Ιωσήφ, άβΓ δβηδί άΐ’βίηι&Ι ίη άβΓ 

ΕοΓτη ΙΙΟΟΗΦ νβΗΓβίβη ίδΐ5. Μίί Ο δίβίί Ε ο“β1ιδι*ί ϊιίβΓϋβΓ ν/οΐι! ηυβίι 

ΟΗΜΟΟ ίϋΓ Συμεών υη άβι1 λΥβδίΛν&ηά6; άβδ Εβϋΐβη άβδ Ν Εζ\ν. 

Μ ίη ΑΔΡΕΑΟ, ΑΔΡ0ΝΗΚ[00], ΑΝΕΠΟΔΗΟΤΟΟ7 νηυάβ νοη 

ΙβΓρϋηηίοη ρΕοηοίίδβϋ βΓϋΙϋΓΐ8, Εαηη ηϋβΓ ηη^βδίοϋΐδ ΑΚΥΝΔΥΝΟΟ, 
ΚΑΝΤΗΔΟΟ (ίϋΓ Κάνδιδος) υηά άαηιϊί ηπβΐι ΛΕΟΝΤΗΟΟ9 βϋβη- 

ίηΐΐδ ηυϊ βίηβηα νβΓδβϊιβη ΕβΓυΙιβη. ΟΕ ίη ΕΘΥΧΗΟΟ ηβΕβη άβιη... 

ΝΙΙΚΟΟ-ΜβάώΜοη βίη Υ ίβϋΐί10 οάβΐ1 θ ίϋΓ ντ δίβΕί, ΕΙβίΕί οϊίβη, ά& 

άβι1 Νβηιβ δοηβί ηυΓ ηχίί τ νοΓΕοηυηΐ (δ.ο.). δοΙάίββΙίβΕ ϊαβββη Εέάίβ 

\\όβ Θαιφανους (§βδρΓθβΕβη \νίβ Θέφανονς, δοίοηι ηίβΐιί ηυβίι ΚίβΓ 

βίη ΒυοΙίδίηΕβ, ο, νβΓ^βδδβη \νυΓάβ) ίϋΓ Θεοφανώ ίη ζίηνυ^ίη11 αη άίβ 

1. 3. Τ9ί. 36-1; Η. II ΑΕΕ. 134. 

2. ν^Ι. ζ. Β. 3. II 531. 3. 1 163 ηπιΒ τηαη 9ΐΙβΓ(1ίη§8 άίβ Ργ9^ο «Ν’βδΙ-ββ-ρ95 ηη 
ίηάίββ (^υ’ΐΐ βΪ9Ϊ1 βΐΓ9η§'βΓ?» ηιΐΐ ηβΐη ΐ369ηί'\\,ΌΓίβη: 8 β Ιϊ ΐ β ητ θ η ζ, Οπβηΐ. ΟΙτΓΐδΙ 
ΑηβΙβοΙβ 204,1977, 147-180, 8.149. Ζιυη ΡγοΕΙθιπ <3θγ ΑπαΙρΕδΕθΙβη Εβί ΚΐΓβΕβηαυκ- 
8βϋηιϋοΕυη§'βη ν£ΐ. αυβίι Ιοίιηηη Οθογ§ Ηθγζο^ ζιι δηοϋδβη, Τα^θΕυοΙιΕίΒί- 

ΙβΓ 9βδ ΝοΓάδγπβη, Εβΐρζί^; - ΒθγΙϊπ 1912, 8. 39. 

3. 3. I 148, 150, 153; Ε. II ΑΕΕ. 146; ν§Ί. 9ΐιβ1ι 3. II 84. 

4. 3. I 151, Τ9ί. 37-4; Ε. II ΑΕΕ. 135, 136. 

ο. 1. I 157-159, Τδά. 37-2, 3; Ε. II ΑΕΕ. 135, 136, 142, 148. 

6. 3. I 155, Τ9ί. 36-2. 

7. ,Τ. I 152, 153, ΤαΙ. 36-2. 

8. 3. I 165. 

9. 3. I 151, 153, Τ9ί. 36-1; Ε. II ΑΕΕ. 146. 

10. 3. I 151, 164. 

11. 3. 1 523. 



188 Ο. Ρ. δοΐιΐβηιβηζ 

Μό^ΗοΙιΙίβίΐ οΐηοΓ ΝοΙχοηΓοπη Εύνικός δβη1(6η (ν§]. ΔΗΚΙΟΟ, ΛΗΑ- 

ΔΗΟ ίϋΓ Έκδίκιος, Ήλιάδης ίη ΤοΙίαΙιΙΙ1). 

Ναοΐι αΐίβιη ΙδΒΐ βίοΐι ...ΝΗΚΟΟ ζ·\ναη§'1θδ αΐβ ΕΥΝΗΚΟΟ ίϋΓ 
Ευνοϊκός, Εύνόϊκος 1θ3θπ, (Ιθγ ΐη δβΓ δοΙίΓβΐΙηνβΐδβ ΕΥΝΟΗΚΟΟ 
ΐη ΤοΕαΙι II υηδ £ανυ$ϊη νοΓ&οηιηιίΑ ΡϋΓ δβη αηδβΓβη ΝαβΕβαπι 

δββ Ειιίγοίιίοδ, ... ΗΟΟ, ββδίβΐιβη νΐβΐίαΐΐί^β Μό^ΐΐβΐιΐίβΐίβη (δΐδΐηΐοδ, 

ΗβΓοΉίοδ, Κίαυδΐοε, Αΐΐιαηαδΐοδ, ΕΜΙάοδ, ΑΒαΕΐοδ, Εΐανΐοδ, ν&ΐβ- 

γϊο8, ΑβΙΐοε, Εβοηΐΐοδ, ΗβδγοΕϊοδ, Οαΐοδ, ΟοΓβοηΐοε) υηδ δαηιίΐ Ιίβΐηβ 

ΒβδβηΒβη, ΙιΐβΓ βίη Βαηδ αΐΐοΐη τηίΐ 40 ΜΜ. ζυ δβΐιβη. 

Εδ §ΐΜ ηοοίι 61116 αηδβΓβ. Μδ§Ιΐβ1ιΙίβΐΐ, δΐβ ζιιιη εβΙΟβη ΕΓ§β1>ηΪ8 

Γϋΐηί. Ώθγ ΜαΙβΓ δα! ι Ιεοηββφίβηΐ βΙίιηΐηΐβΓΐ, πιβίεΐ διίΓβΙι η, §β1β§;βηί- 

Ιΐοΐι (ΙιιγοΙι υ βΓδβίζΐ. Ό αϊτοί* Εοΐιηΐθ αιιβίι (Ιίθ Βιιβ1ΐ8*αββηίοΐ£β οι Ιπγ 
(Ιβη ΐ-Εαιιί ϊΐίοΚΐ δΙβΚβη βίβΐΐιβη; &3β \νοΓδβ βΐηηιαΐ διίΓβΙι ν, ΐϋηίιη&Ι 

(ΙυΓοΕ η λνΐβδβΓ£β§β1)βη3 4. \¥ΐβ Οογθπιθ 11 Ιιαί αυβίι (Ιϊβ ϊΕγ δβΙΐΓ ηα- 

ΕοδΙβΕβικΙβ ΒαΙΙιΕ Ιαίΐδβδΐ, (Ιίθ βββϊΐίαΠδ δαε ι·§&ηζ αυδδβΐιΐβδ, Υ ΠΗ- 

ΜΕΝΕΟ (οί Ποιμένες)*. Α1δ ΑπαΙρΙιαΟοΐ Βοηηΐβ δβΓ ΕυδίαίΙιΐοδ - 

ΜοΙθγ ηΐοΜ πιβΓΕβη, δαΒ Ευνοϊκός ηΐβΜ ΙιϊθγΕογ §βΙιδΓί, ζιιηι αΐ δ9.5 

ΤΓβιηα εονοΚΙ ίη. δβη ΒβηαβΙιΙιαΓίβη 'οΓβΙι&ΐεοΙιβη’ ΌβΙίΟΓδ αΐδ αιχδι &η- 

0θΓδ·\νο ηΐοΐιί δΐβ ^βλνοΚϊιΊβ ΡυηΕΐΐοη Ιια*. Ιη Κιΐιςίαΐ' Ιαίΐδβδΐ υηδ Τοί^αΐι 

I ΕογππιΙ βδ αυί (Ιθπι Υ υου, υηδ ζ\ναΓ ζαΓ ΜαΓΕΐβπιη^ (Ιβδ \¥οιΤαηίαη£δ 

(ΐηβΐ. V = ΑΓίίΡβΙ οίγ. δοηε* λνΑδ βδ αοδδβΐιΐΐββΐΐβΐι αυί δοηι ι νβτ- 

λνβηδβΐ, δαδ <Ιογ ΕιΐδΙαΙΙιΐοδ-ΜαΙβΓ οίτηβΐιΐη αυδδβΐιΐβδ, αίδο δίοΙιβΓ ηΐοΐι* 

ιηϊΐ δβΐαΐΠΐβΓίβΓ ΑυίηΐθΓί(δαπι1νβΐ* Ββδαοΐιΐο. Αυί δβηι *■ πιογΕϊογΙ δαδ 

ΤΓβηια ηυΓ ζιιηι Τβίΐ δβη λ¥οη-, δβΐΐβη δβη δΐΙΒβηαηίαη^ (Οδρβιηβ 6, 

8, 9, ΙίιΙιςΙ&Γ Εΐΐΐδβδί, Τοί^αΐι I6, δΐ1Ββηαηίαη§; ΐη ΓΑΒΡΗΪΛ7, δο αυβίι 

ΐη ΤοΕαΙι II ΐη (Ιβη \¥οΓΐβη δβδ Βαδϊΐβίοδ αη Κοϊβθγ Λ^αίθηβ: ΕΠνίΟΑΟ 
= έποίησας)8; δαιίβΡβη Ιεοιηπιβη ^ΟΓΐ&ηίβηββ οΚηβ Τι*βηι& ιιηά άαδ 

ΤΓβηια ΐιη Υν^οΓίΐηηθΓβη νοΓ(ζ. Β. ΐη Κιΐιςίβτ Ρΐΐίδθδΐ Η ΠΕΝΤΪΚΟΟΤΗ9, 

ΐη ΤοΕαΙϊ I ΟΑΛΟΜΪ, V ΜΑΘΪΤΕ)10. ϋΐη Εη1νΐοΕ1ηη§ ΐδΐ ΐη Καρ- 

1. Υ I 314, 316. 

2. Υ I 314, 529. 

3. 1. I 165; Τοίί&ΐι I: .1. I 267, 273-276. 

4. Υ I 158, II 262. 

5. Υ I 240, 292. 

6. Υ I 111, 115-117, 130, 239, 292. 

7. «I. I 129. 

8. 3. I 359. 

9. Υ I 230, Τ&ί. 52-1; ν£ΐ. Κ. II ΑΜ>. 275. 

10. 3. I 272, 280; ν§'1. δ. 275. \νθί1θΓβ Ρδΐΐβ ΐη άβρ δγπιβοη-δίγΙίΙ-Κδρβΐΐβ νοη 
ΖΠνβ υηά ίη <1βη ΙηδοΜΙβη άθδ 3. υη<3 4. δοΐιΐΐίδ νοη ΚαΓ&1>&; Ιίίϋδβδΐ: Υ I 567, II 

359. 
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ραάοΐαοη ηΐοΕί αυί άΐ& ί&ΐ'ο]ι&ΐδο1ΐθη; ΒβΕοΓδ ΡβδοΙίΓ&ηΗ1 υϊιά αυοίι 

αηάβΓδλνο δθ1(αηηΐ {ΧΟΥΔΪΟΝ ηηίβΓ άβη 40 ΜΜ. ΐη Κΐο\ν2). Ζιιηι 

Κβ^βΙΓαΙΙ ιιηά Γθίη ΟΓηαιηβηΐ&Ι λυϊγΟ άθδ ΤΓθΐηα ΐη Ε1 Ν&ζ&γ3. Ιβιρίια- 

ηΐοη ηΐθίηΐβ ζλυογ, Λνβηΐ^δΙβηδ ΐη Οθγ Κοβαζΐ^ηη^ 8βΐ (Ιίβ ΡυηΗΐοη άβΐ’ 

ΒθζβΐοΕηυη^ Οβδ \¥θΓίαηΓαη§δ ηοοίι βιΑβηηΟ&ι*, ΐοάοοίι ΐδΐ ΐηο Τβχΐ 

Ιοίι. 19,27 ΪΤΑ ΛΕΕΙ ΤΟ ΜΑΘΙΙΤΪΝ, είχα λέγει τω μαθητή, δα. 

ΤΓβηιο αυοίι Ιιϊθγ ΐιη λ¥θΓΐΐηηβΓβη. 

ϋβΓ ΕηδίαΐΕΐοδ-ΜοΙβΓ Εοηηΐβ δβηιηαοΕ δβίδδί ΐη βΐηβΐ’ νοΗ&^β 

ηιίΐ ΤΓβιηα, ΕΥΝΟΪΚΟΟ, άΐβ ΒυοΕδΙαδβηΓοΐ^θ ΟΪ ηιιι* αΐδ Αςυΐνα- 

Ιεηί ίίίΓ Η νβΓ8ίθ1ιβη υηδ δβη Ναιηοη ΕΥΝΗΚΟΟ δβΤΓβΐδβη. ΒαΒ 

δΐβδ ηΐοΜ Οθγ ΙαΙ,δαοΕΙΐοΕβη ΑυδδρΓαβΙιβ §θγθοΕ1 λνιίΓδβ, ιηυβΐβ ΐΕηι, 

(Ιθγ Ιιαυίΐ§ ΒυοΙίδΙαΟβη αΕηΙΐοΙιβί' Ρογπι, αδθΓ §αηζ νβΓ&οΙιΐβάοηβη Εαηί- 

ΛΥβΠδ νβηνββΙΐδβΗβ (Ε) Θ,Ο, Ο; Λ) Α; Ν> Η*) υηδ αΐδο ηιίΐ δβη 

•αβ^βδοΕΓΐβββηβη Τβχΐβη Ιίβΐη Εαυίΐιΐΐδ νβΓδαηδ, βηί§'θΕβη. Αη^βδίβΕίδ 

δβΓ νθΓ^ΙβΐοΙίδλνβΐδβ βη£βη Ββζΐθΐιυη^βη ζ^ΐδοΐιβη ΟδΓβηιβ 11 ιιηδ 

Ε1 ΝαζαΓ5 ΐδΐ αδοΓ βΐηβ νοιΊα^β ΕΥΝΟΪΚΟΟ, ΕΥΝΟΪΚΟΟ \ναϊη- 

δβδοΐηΙίβΙιβΓ αΪ8 ΕΥΝΟΗΚΟΟ, δΐβ θγβΙ ΐη δβη δΐΐΐίδΐΐδοΐα βΐηβητ. §αηζ 

αηδοΓβη Μΐϊΐβυ. ζη^βδδΓβηάβη ηηδ ϋδβιΜΐβδ Λ^βΓηιηΙΙΐοδ δραΙβΓβη Όθ- 

ΙίΟΓδ νοη Τοδαΐι II ηηδ ζ^ανυ^ΐη νοΓδοιηιηΐ ηηδ δΐβΐι ζαδβιη δΙάΓ^βΓ 

νοη δβΓ ΟΓίδο^Γαρδΐβ <1ογ Τβχί·βΓ> βηΙίβΓηΐ. (Αυ.οδ δθΓ ζννβΐίβΐΐοδ Ιθδβ- 

Ιίηηδΐ§;Θ ζανιι^ΐη-ΜαΙβΓ δβνοι*ζιι§ίβ δαδ η 0β§·6ηϋδ6Γ δβηα ί, _]β<1ο<3ΐι 

ηΐοΐιΐ δο Εοηδβ^ιίθηΐ \νΐβ δβΓ νοη ΟδΓβιηβ 11 ηηδ ηΐθ ΐη οι, δαδ θγ 
ιηβδΓηιαΙδ διίΓβδ η,ν βΓδείζίβ, ζολνβΐΐβη αιιβδ ηηνεΓαηδβΓί νδβδβΓ^αδ 

ιιηδ ηΐθδηηαΐδ 80§·αΓ αηδίβΐΐβ νοη ν νβηνβηδβΐβ7; οη ΐη ΕΥΝΟΗΚΟΟ 
ηηδ ΚΕ ΒΟΗΘΗ ΐδΐ δαΕβί’ Ιιϊθγ δίοΙιβΓ αΐ8 -οί- ζυ Ιβδβη). 

Ιη δΐβδβηι Ζυδαιηιηβη1ιαη§ δΐηδ αυοίι αηδοι*β ΕαΙΙβ δβΓ ΟθΒβΙδίοΓ- 

1. λ. I 373, 509. 

2. Β. Τ&ί. 92. 

3. 5. I 197. 

4. 1. I 164. 

5. Υ I 194, II 416. ΗΐβΓ δβί αηί' βΐηθη \Υΐ<ΐ6Γ8ρηιο1ι Ββΐ 3βΓρ1ιαηίοη 1ιΐη§θ\νίβ- 

8βη: «Μ&ϊδ οη ηβ ΐΓοηνβ η Ε1 ΝαζαΓ ααουηο ΐΓαοβ δθδ ΐηίΊυβηοοδ βίΓαη^βΓβδ δθ δαίηί- 

ΕτίδίαΡίθ» (δ. I 196 (1925)); «α Ε1 ΝαζαΓ, Ια ραίθοβταρίυβ βΐ ΓθΓΐ1ιο§ταρϊΐΘ ... ρβυνβηί 
θηοοΓβ ΙαΐδδβΓ δβνΐηοΓ Ια ιηαΐη δ’υη έίραη^βΓ» (1. II 417 (1942)). ν&Ι. δαζυ δοΐιΐβ- 
πι β η ζ, ΟΓίβηί. Οΐιπδί. Αηαΐβοία 204, 1977, 147-180. 

6. .1. I 314, 529. Μαη Ρθαοΐιίβ δίθ ΡίδΙίΓβραηζ δβζυ^ΐΐοΐι δβΓ ΟΓΐΙιο^ταρΙιΐβ 
ΐη δβη Μ&ΓίγΓβΓαΙίίβη. ΕΥΝΟΗΚΟΟ ίη δβΓ κραίβη ΜαΙβΓβΐ ίη Ινΐβλν νβΓηιβΐδβΙ. βδβη- 
ίαΐΐκ δίβ ΒυοΐΐδΙαΗβηίοΙ^β οι (Β. ΤαΓ. 13). 

7. δ. 1 549. 

8. δ. I 529, ΤαΓ. 142-3. 
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ιηβΐ ΚΕ βοήθει δο\νΐβ (Ιθγ Ναηιο νοη Μοββδ νοη ΙηΙβΓβδδβ. Ώά <1ιθ 

ΙΙβιτβηο.ηΓΐ]ίαη§ νοη νοί’η ΙιβΓβΐη ηΐοΜ άΐβ ΒαοΚδΙαββηΕοπιΙήη&'Ιΐοη 
οι Ηαΐ, δοΐιβΐηειι (1Ϊ6 νοΓ&πδ86ΐζιιη§βη ίϋΓ (Ιβη ΚογΙΜ άβδ ο ζπ ίβΐιίβη. 
Τ^δϋοΙιΗοΕ ϊδΐ (ΙβΓ ΥοΕ&Κδηιυδ ΐη άβη ΟγηΓΙτΒ νοη ΟδΓθΐηε 11, δΟΛΥβιΙ) 
ΟΓΕβηηΕ&Γ, ιηβΐδΐ πηνοΓδοΕΗ1. ίηα ΚαΕιηοη άβΓ ΟΙοίοΙιινβΓίί^βιΐ αΙΙβΓ 
ΐ-ΖθΐοΕβη \ναΓ(1β αΡβί' Εθΐ Ιηδθ1π*ΐίί 2 <1&δ η άυπϊΐι η βΓδβΐζΡ, β8 βηΐδΐ&ηά 
ά\β ΒυοβδΠώβηίοΙ^β βον-, (Ιϊε πη δίοΐι νυ- §β1θδβη \νοΓ(1θη ηιαΒίθ. Ββί 
ΚΕ ΒΗΗΘΙί ΐη ΒηΙΙιΕ Εΐϊΐδβ&ί2 ΐδί άα§β§βη \νΐβ 1)βΐ ΕΥΝΗΚΟΟ < Ευ¬ 

νοϊκός (Ιΐβ ΕαιιίΓο1§β ο-ΐ ζα ί (Ιαη§6δ ι?) ^βινοΓάοη υηά (ΙοΓίΐΓΠίαδ Ββχνηβΐ- 
δθίη (Ιογ οΗΐιοο’ΐ&ρΙιίδοΙιοη Επί δ ρ Γβοΐιυ η§βη η -* <■, οι — η, Γο1§1ιο1ι αηοΐι 

οη — η ηοοΕ δρΙΪΓβαΐ'3. 
Μοδβδ οΡδοΗοΐηΐ ίιη Νβηβη Τθδίαηιβηΐ, ΐη (ΙβΓ δβρίη£ΐ§ΐηία ηηά ΐη 

(ΙβΓ Είδδδΐδοΐιβη ΕϋβΓ&ΊπΓ &1ε Μωϋσής (ζ. Β. Μ&ΙίΕ. 17, 3, ΚυΕ. 9, 30; 

Εΐανίιΐδ Ιοδβρίιιΐδ, ο&. Α.Ο. 70) υηά Μωσής (Όΐοάοηΐδ διοηΐηδ, Ζοιί- 

§6ΐΐ08δθ (Ιβδ Αιι§ιΐδ1ηδ)4, ΐη Ιθβιι ΥογΕΙΗπιπ^ ΐηι ϊιΐδΐΐηΐοηίδοΙίΘη δΐηαί- 

Μο&δΐΕ ηηά ήι (Ιβη ΜοδαΐΕβη (Ιθγ Κοίιηγβ Ο&ηιίί ζη Κοηδΐβιιΐΐηορβΐ 
δίδ ΜΩΥΟΗΟ5 6, ΐη (Ιβη ΙΥβδΕβη ΐΙΐΓβδ ΡητοΕΕΙβδΐοηδ ηΐδ ΜΩ(, Η Ο, Ο&ηοΐΐθΐι 
ΐη (Ιθγ Ά1)ΕϋΓζηη§ ΜΩΟ\ 1η ΚαρρεκΙοΕΐοη νοιιτίβ ω υΗβΓννάβ^θηύ άιιΐ’οΐι 

ο 6Γ8θΐζ1, 80 (1&Β ηηδ Μωσής ΜΟΟΙΤΟ \νυΓ(1β. ϋΐβδο ΟΐΕο^αρΚΐβ Ιιη- 

1)6η ΐη ^5ΐι ΥβρΜ&πιη^ ΤοΕαΙι II7 ηηΟ Κηΐ'&ηΙιΕ Ειΐΐδβ8 δονΑβ Μοβοβ 

1. Ω I 166-190. 

2. Π II 256, ΙιΐδΟΓ. 170. 
Β. Μίΐ (ΙβΓ 'ϋβΐιηυη^’ (-ηψ) ΕοηΒηδΙΐοΗ ίη ΚοΙο,γ Εΐΐϊδθ <ϋβ Ζιίδηπυηοηζΐβ- 

1ιυη§ ΕΝΤΗΚϊΜΕΝΗ, οίίοηΠαΓ ίίη ΕΝ ΤΗ ΗΚ&ΜΕΝΗ, έν τ» οικουμένη, Τΐι. 

131; λ7§1. ηυοΠ -Τ. I 543. 
4. V. Ο. Ρ. Β ο 5 I, ΟπθοΕΐδοΙι- ΒβηίδοΐιβδΛΥθι·ί.βρΒιιο]χ, 4. Αηίΐ., 12. Όπιοΐι 

2 (ΒΓ3ηηδθΙν\νβί§; 1902), ΛΓθΓΖβϊο1ιηίβ άοτ Εί^οηηαιηθη 88; 8βρία&§ΐηΙ&, βΤϊάίΙ Α. 

Κ α 1ι 1 ί 5, 8ίαίί£3ΐΤ 1935. 
5.0. II. ΡοΓδγί 1ι ιιιηΐ Κ. \Υ β ί ΐ ζ ΐη & η η, ΤΙιβ Μοη&δίβΓγ οί 8&ιη1 

ΟαΙΙΐθΓίηθ ϋΐ ΜουηΙ δίηαΐ - ΊΊιβ ΟΙιυΓοΙι αηά Ρογ1ι'Θ85 οί ^δίΐηΐΕΐιι^ΡΙίΐίθδ, Αππ^ΑρΙιογ 
ο^. (1973), Ταί. ΟΙΙΙ, ΟΧΧΧνίΙ - ΟΧΧΧΙΧ, ΟΧΙΑΙΙ; Ο. Η. ΡοΓδγΙΙι, Ιβ- 

1αη<1 οί Ρ;ήΠι ΐη ίΐιβ 8ίη&ϊ νΥϊΜβΓηβδδ, ΝαΙ. Οθο&γ. Μ^&ζίηβ 125, 1964, Ηβίί 1, 82- 

108, 8. 108; Κ. \Υ θ ί ί ζ ηι α η η, Μοηηί δΐη&ί’δ Ηοΐγ ΤΓβ&δΚΓβδ, ίΒΐά. 109-127, 

8. 111; Ο. Η. Υ ο γ 8 γ X Ιι, Τ]ΐθ ΜοηαδίβΓγ οί 8ί. Οειίΐιβπηβ &ί Μουηί 8ΐη&ϊ: Τΐιβ 
ΟΙιογοΙι &ηά ΡθΓΐΐ‘688 οί,ϊιΐδϋηί&η, ΌιιηιΡαι·ίοη Ο&Ιΐδ ΡαρβΓδ 22, 1968, 1-19, Α1Λ-13, 

36; Ρ. Α. II η ά β γ λν ο ο ά, ΤΙιβ ΚαΓί^θ Ο^&γπϊ, Νβιν ΥογΡ 1966, I 50, II Ταί. 81, 82. 

6. Ρ. Α. υ η (1 θ γ \ν ο ο (I, αΟ. I 226, 227, III Τ&£. 437, 444, 450. 

7. 3. I. 350, Τ&ί. 83-2. 
8. .1. I 412, Ταί. 101-1; Κ. II ΑΒΕ 231; Κ- Α. Ε 1 ί ο γ (1 υηά Κ. Μ. 

Ο γ & ί, &0·; Μ. Β & γ & η, 9.0. 25 (8. 27 \νυι·<Ιβ ίη 3βδυ Οθίηηβ'βηηαΙηηβ Ιυάηδ ίϋΓ 

Μαΐ'ία ο,'βΐιαίίβη). 

ίϋδ Ρρορίιβί ΐη Εΐιηηΐι Ιάΐΐδβ1. ΡΕοηβΙ,ΐδοΙι §1βίο1ΐΛνθΓίΐ§ ΐδΐ ΜΟΟΙΟ ΐη 
1 οΕαΙι I2. Οΐβ Υηιήαηΐθ Μωϋσής Ιιοΐίβ Μοϋσής 6Γ§β1)οη, ιναδ 3.η§β- 

δΐοΕί,δ (Ιθγ ^βινηηίΐβΐΐθη ΒοΙΙθ άθδ Τίβηκίδ &1δ Μονσής (= ΑΙυδΐδ) §θ- 

Ιβδβη \νοΓ(Ιβη ιυορθ. Όΐβ8 \ν&Γβ ηη δΐοΐι βΟοηίηΙΙδ 8.Εζβρΐ3ββ1 §6ΐνθδβη, 

ηηΟ ζ\νηΓ βίδ Λ^αΓίβηΐβ ζυ Μωσής, <1ει ω, \Λ’6ηη§1βΐοΡ δβΙΐδηβΓ ηΐδ ω)ο, ίη 
Κηρρ&ΟοΕΐβη αιιοΐι (ΙιιγοΙι ου βΓδβίζί ινυΓίΙθ. 

δο ίΐικίβΐ δΐοΐι Θωμάς &1δ ΘδΜΑΟ ΐη Υιίαηΐι Εΐΐΐδθ, ΚοΕβΓ Εΐΐΐδθ, 
ΡίίΓβηΙΐ 8θΕΐ Είΐΐδθδΐ ηηά άβΓ Ραη9§·ΐη-ΚίΓο1ιβ ΐηι Ηηοι /δΐηαθί (ΙβΓβδΐ3, 

άβτ Ρΐ’ορίΐθί Ίωήλ &1δ Ι&ΙΑ ΐη ΤοΕ&Ιι I, ΙίχΗΛ ΐη ΟόΓβηιβ II4, Παχώ- 

μιος, ηΐδ ΠΑΧΟνΜΙΟΟ ΐη Ού)Ιϋ ά8Γβ 4, ΠΑΧΟΥΜΗΟΟ ΐη ΒηΙΙιΕ 
Εΐΐΐδβδϊ5, Φωκάς βίδ Φ8ΚΑΟ ίη ΡϋΓβηΙϊ δθΕί ΕΐΙΐδβδΡ. Ιη ΒηίΕιη 
Εΐΐΐδβ, άβΓβη Μαΐβϊ ηιΐΐ Ο ΧΑΙΡΕΤΗΟΜΟΟ, ΧΑΙΡΕΤΕ βηδΐθΐΐβ 
(Ιθγ δοηδί νΐβΐ ΙίΟΐΐοΕβΓοη Εοπηβη ηιΐί ΧΕ... άη.5 ΒθδίΓθΟβη ηαοίι Υΐοΐι- 
1ϊ§θγ'' θΗΕο§Γ&ρΕΐβ θΓΐίβηηβη ΙάΡλ, Εηηη ΟΑΜΩΗΛ ίϋΓ Σαμουήλ7 

αΐδ ηιΐβ^ΙϋοΕίτθΓ ΥβΓδηοβ <Ιογ λΥΐβΟΟΓΕβΓδί6Πηη§ άβΓ νβϊηΐθΐηΐ,ΐΐοίι «γ- 

δρΓΐϊη^ΙΐοΕβη δοΙίΓοΐϊίγνβΐδβ νβΓδΙ&ηΟθη ΛνβΓάβη ιιηά λνϋΐ’Οβ 80 ΘβοηίκΙΙδ 
άαδ Ββλνηβίδοΐη υηι εΐηβ ΕηΙδρΓβοΕηη§ ιο^ον αιΐδΟΓηοΕβη. Οθγ&Οθ ΐη 
Κ&ρρηΟοΕΐεη, 3βιη θΓ6ηζ§θΡΐοί §θ§θη Αγ&Οθγ υηά ΤηρΕβη, ινϋΓΟβ (Ιΐβ 
Αυδδρρ&οΤιο Μηδΐδ ίαρ Μω(ϋ)σής ηΐοΕί ΐίΕβιταδοΕβη8. 

Ββπι§6§θηϋ1)6Γ ΐδί ο) ον ηηρ ηυδηαβηΐδν'βΐδΘ ΟθΕβηηΙ (ο λογγϊνος 
ηίδ Ο ΑΟ ΥΝΓΙΝΟΟ ΐη γ!6γ ΤΙιοοΙοΕοβ - ΚηρβΠβ, Ο ΛόΝΓ[Ι]ΝΟ€ ίη 
Εί ΝαζαΓ9. άκολιουθών (^οΐι. 8, 12) > ΑΚΟΫΛΟ ΥΘΟΝ ΐη ΚηρηηΙιΕ 
Εΐΐΐδβ10, ΒίδοΕοΙ Κορνοϋτος νοη Κοηγη &Ιδ ΚΧΡΝ8Τ[00] ίη Τ&Μ&Ιι 

1. I. I 439, Τ&ί. 113-1; 11. II ΑΙ>1). 161; Οΰζβ1§όζ, Καρρηάοίίίβη, Οό- 
ΐΌΐηβ, 8. 20. 

2. Β I 287, Ταί. 67-1. 

3. ΤΗ. 93, 130,147, Τ&ί. 661); \¥. Ε. V ο 1Η 3 ο Π ιιηά .1. Εαίοη- 

ί 3 ϊ η β - ϋ ο δ ο ^ η β, 30. ΊΑ. 30; Ο. Ρ. 8 ο Π ί β ΐη β η ζ, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. 
Επουδ. 43, 1977/78, 230-262, 8. 257. 

4. 1.1 151, 266; Ο. (1 β 3 βΓρϊιηηίοη. Εα νοΐχ άβδ Μοηυιηβηίδ Ν.8. 
ΊΥί. 46-1. 

5. ί. I 594, II 259; Τ 1ι ί β γ γ λ7, Οηΐι. ογοΗθοΙ. 15, 1965, 97-154, 8. 102. 
6. ΤΗ. 142. 

7. Ν. Τ Η ί β ί* γ γ, ϋη Ηοοογ ρΓβ-ΐοοηοοΙ&δΙο Το ΒαρραΤοοβ: Α^ίΗβΙ Αρα 
Ιυΐΐδβδΐ (β§ϋδβ άβ ΓΑ^α α 13 ητ&ίη ουνβΓίο), 03Π. 3Γθ1ιόο1.18, 1968, 33-69; ΟΑΜωΗΛ 

3ΐδ ΑιΐδΤπιοΗ οϊη©Γ ΙοΗαΙοη, ΟΓΐοηίαΙΐδίθΓοηάοη ΟΐαΙβΙίΙβϊ^οηίϋΓηΙίοΠΙνβΗ ^βάβηίοί. 

8. ν§1. ϋ]βΗβ1 Μιΐδα, Μιΐδα Εα^ίι. Εϊηο ΒίΗβΙ ΐη ΚαΓηιηηηΗοα, ΚΙΤΑΠΙ! 

ΣΕΡΙΦ ΓΙΑΝΙ ΑΧΤΗΛ ΑΤΙΚ ΒΕ ΑΧΤΗΛ ΤΖΕΤΙΤ, ΣΤΑΜΠΟΛΤΛ (δίο, ηίο,Ηί 
ΣΤΑΜΠΟΤΛΤΑ!) 1869, 1ΐ3ί Μωυσή. 

9. λ. I 131, 136, 190, 198. 

10. ί. I 397, 407, 428. 
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Ιαϋδϋ, Κ&ΡΝ&ΤΙΟΟ ίη ΚβΓβΒα§ Ιαίίδβδΐ1 βΓίά&Γβη δίβΐι ΛνοΚΙ άηιτάι 
Αη§1βίο1ηιη§ αη άεη νοΕ&Ιΐδίηυδ άβΓ ίοΐ£βηάβη δίΙΒβ, λν&ΙΐΓβηά ΐη βίηί-· 
£βη ιιιη§βΐ£βΙΐΓΐβη ΡαΙΙβη (ου > ο) άβδ ν - §^ί. δβΐιοη ίη άβΓ νοι*1&£β - νβΓ- 

&'βδδβη λνοΓάβη δβίη ιηβ§ (5Ιούδας ) ΥΟΔΛΟ ίη ΡϋΓοηΙί δβΐά Ιάΐΐδβδΐ2, 

’Ονονφριος > ΟΝΟΦΡΟΟ ίη Αία Ιΰϋδβ3, ΚΟΡΟΠΑΛΑΤΗΟ ίη ς*νυ$ίη4, 

Γουρίας > ΓΟΡίΑΟ ΐη Α<?ι1ί δαΓ&γ5). Ιη ΚβΓβηΙιϊί ηηά Εΐηιαίι Μΐΐδβ 
ίδΐ ΑΓΡΑΒΛΟΝΤΕΟ δίβΐί άγραυλοννχες οίίβηΒβι* αηα1θ£ ζη Ροπηβη 
Λνί© Ιί ΠΡΟΑΓΟΝΤΕΟ {οι ηοοάγονχες), ΗΔΟΝΤΕΟ {Ιδόνχες) ^βΒΐΙάβίΑ 

Οβηηοοίι ΙιβΒβη άΐβ Ιί&ρρβάοΐήδοΐιβη Μαίβι Ββΐ Μωϋσης (Ιίβδβ Μδ§- 

Ηοΐιΐίβϊΐ — αηδβΐιβΐηβηά άβλνυβΐ—§β8θ1ιβυί. Ζ\ν&Γ δοΐΐ Μοδβδ αΐδ ΡΓορΙιβΙ 
ίη Κ&Γ&ηΙιΙε Ιίΐϋδβ ηαοΐι άβΓρΙιβηΐοη άΐβ ΒβΐδβΐΐΓίίΐ ΜΟ νΟΗΟ Ιιαίιβη7, 

ίβάοβίι ΙιαηάβΗ θδ δίοΐι αιη βΐηβη ΪΓΓίηιη. ΛΥοΙιΙ υιη άβΓ ΑηδδρΓ&βϊιβ 
Μηδίδ νΟΓζηΒβη^βη, ΙιβΒβη άΐβ Μ&Ιογ ίη Κ&ΓαηΙιΙί Ιίίΐϊδβ ηηά αηάβΓ5\νο 
ωϋ άηκάι ΟΗ βΓδβίζΐ., οΜνοΜ δοηδί. βΐηβΓδβΐΙ,δ ι, η, ει, αηάβΓβΐ'δβϋδ οι, ν 
\νβίΙ§βΙιβηά αηδβίη&ηάβΓ^βΙι&ϋβη λνηΐ’άβη (ννβηη^ΐβΐοΐι ίη άβη δρ&ΐβΓβη.. 

Κΐκάιβη ηηά ΒβδοηάβΓδ ρπηιίίίνβη ϋβ^ΟΓδ ηΐβΐιί §'βηζ δί.Γβη§;)8: ΜΟΙί~ 

€ΙίΟ ίη Κ&ΓβηΙιΡ9, Ταν§αη)ι Ιάΐΐδβ10, ΟδΓβιηβ 1611. Μ0Η[0]Η0 ΐη 
Ραηοατίι Ιάΐίδβ12, ΜΟΗΟΙΟ ΐη Ινηάί άβιη αΐίι Ιαϋδβ13, 1βάΐ§1ΐο1ι άηι-οΐι 
ϋπΐδίβΠυη^ άβΓ ΐ-Ζβΐβάβη άβΓ βΓδί.βη ηηά ζχνβίίβη δΐΐΐοβ ΜΟΗΟΥΟ ΐη 

ςαπΙΒι Ιίΐΐΐδβ14. 

1. 3. II 314, 342. Ν&οϊι .Γ. II 314 Αηιη. 1 £ΪΜ βδ &υο1ι ΐη ΙϋβΓδΠδοΙιβη ς>ιΐΘΐ1βη 

(άΐθ ν&ΓΪ&ηΙβ Κυυονοΰτος. 
2. Τΐι. 148; νίβΐΐβίοΐιί ΚοΓΠίρϋοη &ηδ,?0 ΥΑΛΟ] ν§1. αΙιηΠοΙιο Γ&ΙΙθ ΐη ΟόΓβπιβ 11. 

3. ΤΙι. 195. 
4. Ρ I 524, Τβί. 143-2; Εϋ. ΑΒΒ. 6, 7; Κ. III ΑΕΙ). 327. 

5. α. Ρ. 8 ο 1ι ϊ θ πι β η ζ, Ιδί&ηΕ. ΜιΙΐβΐΙ. 23/24, 1973/74,233-262,8. 251. 

Αηδ ηηβΓίίηάΙίοϊιοη ΟτΓϋηάβη βΓδοΙιβϊηΙ άβΓ ΜΐΙηιαΓί^ΓβΓ ΑΒίΒοδ 1)βί Κ. δίβίδ &1δ Αΐά- 

1)&5 (Κ. I Πίοηο^Γ. Κθ£., II νοΓ ΑΙζά. 160, 218, III υογ Α1)1>. 340, 355). 

6. .1. I 411, 413, 416, 462. 

7. 3. I. 405. 

8. ί. I 165, 383. 

9. 3. Τ&ί. 105-2; 11. 8 ο η ΐη β ζ ά & §, αΟ. 37. 

10. 1. II 91, Τδί. 152-1. 
11. ί. I 493; Κ ο 8 I ο ί, &0. ΡαΛί&ί. 8. 143, Τα£. 43; Ε. II υογ ΑΜ>. 155: 

«ηίοΐιΐ ΐάθηίϊίίζΐβΓΐ>δΓβΓ ΡΓοράβΕ (ίη ΑΙ)Ι). 158 ίδΐ &Ι>βΓ άίο ΒβίδοΙίΓΪίί ηοοίι ζ. Τ. ορίί,βηη- 

Β&γ). 

12. .1. II 41, Τ&£. 148-2. 

13. ΤΙι. 210, Τδί. 97δ. 
14. .1. I 463, Τδί. 128-2; Κ. II ΑΡά. 200, 204; Κ. ιιηά Μ. Τ 1ι ϊ Ο γ γ γ, Ρθίη- 

ίιΐΓθδ άη Χθ δίέοΐβ βη 00ογ§·)6 ηΐθΓϊίϋοη&Ιβ θΐ ΙβηΓΒ Γδρροι-ίδ ηνβο 1& ρβίηΐυΐ'β άγζδηϋηβ 
ά’Αδίθ ιηίηβιΐΓβ, Ο&ΐι. ατοΐιβοΐ. 24, 1975, 73-113, ΑΡά. 40. 
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Οα &130Γ δοηδί, η ηηά ι ^1θΐο1ι\νθΓίϊ§; δΐηά ηηά £θ\νΐδ3θ ΚίΓοίΐθη ϊπι 

Οβ^βηδαί-ζ ζη ΟόΓβιηο II1 δο^αΓ βίηβ ΡΓάίβΓβηζ ίϋΓ ι Ιιαββη2, \ν&Γ άβΓ 

δοΐιπίί ζυΓ ναΓΪαηίβ ΜΟΙΟΙΟ ί&δΐ ηηνβπηβΐάΐΐοΐι. δαΜι Είΐίδβ άαί; ϋιπι 

άοηΛΥβ^' ίΓβΐ^βηιαοΙιΙ, ΐηάβιή θδ άθη ηΓβρΓηη^ΙϊοΙιβη ϋΐρΜΙιοη^ οι νοίΐ- 

δί&ηάΐ^ βϋιηΐηΐβΓΐθ (Υ ΜΑΓΥ, οι μάγοι, I Π1ΜΕΝΕΟ, οι Ποιμένες. 

I ΚΗΜΗΟΙ, ή κοίμησις, 1 ΜΑΘΙΤΕ, οί μαθηταΡ). οι \ν&Γ άβΓαΡί 

αηδ άβΓ Εβΐάθ άβΓ ΐ-ΖβίοΙιβη αυδ^βδοΐιΐβάβη, δο άαβ ΜΟΙΟΙΟ ίη άβδη 

νβΓίίΐάΓ-ηη^4 ηΐοΐιί Μίδΐδ, δοηάβι-η δΐοΙιβΓ Μοΐδΐδ §'βδρΓθοίιβη \νηΓάβ. "\ΥβΓ, 

\νΐβ άβΓ Εηδίαϋιΐοδ-Μ&ΙβΓ, άβη ΕαηΙ\νβΓί δβΐηβτ· νοΓί&^βη ηίβΐιΐ νβΓ- 

δΐ&ηά ηηά δοηδί §β\νο1ιΜ \νβΓ, ΐη ΐΐιηβη Λ^ΟΓίίΟΓηηιβηάβδ οι δβάθΐηαίΐδβΐι 
άηΓβΙι η ζη βΓδβΙζβη5^ άάϋβ αηοΐι Μοδβδ ΐη άβΓ (ΜΙιο^Γ&ρΙιΐβ νοη δαίίΐ] 

Ιίΐΐϊδβ ζη ΜΗΟΗΟ ΐΓαηδΙίηβΐβΓβη ηιηδδβη. 

ΕθΐάβΓ ΕοηιπχΙ, άβΓ Ν&πχβ ΐη ΟδΓβηιβ 11 ηΐβΐιΐ νοΓ. ϋβΓ ΜαΙβΓ άβΓ 

Γβίβΐίν ηαίιβδίβΐιβηάεη6 Ταγ^αηΐ] Ιίΐΐίδβ \ναρ άβδ Εβδβηδ δίβΐιΐΐίβΐι 1ίηηάί§ 

ηηά άβιηΐΐ άβΓ Οβίαίιρ βηΐζο^βη. \\7ΐβ άβΓ ΟβΙίΟΓβίβυΓ νοη δαίίΐι Ιίίϋδβ 

δβΐιΐβά θγ οι §αηζ αηδ (οι)ν7), αηββι· ίηι ΙΟ Α(7-δΐ§βΙ άβΓ Αρδίδ8 αηβΐι 

άαβ ι, δο ά&Β δΐοΐι Γογ Μωϋσης ΜΟΗΟΗΟ9 θγ^&Ι), ά&δ Α^υίναίβηΐ ζη 

ΜΟΙΟΙΟ ΐη δαίίΐι Εϊΐίδβ. Αΐιηΐίβΐι νβΓίιΐβΙί, δΐβΐι—πιίΐ βΐηβΓ ηΐβΐιΐ §αηζ 

δο δΙβΓίίβη ΡΓάίβΓβηζ ίηΓ άαε η—άβΓ ΡαηοατΙι-ΜαΙβΓ, άβΓ οι νοίΐΐ^ θΐί- 

χηΐηίβΓίβ (ηιβΐδΐ οι ) ν, βΐηιη&Ι ) η10) ηηά άαηαβίι οάηβ Ββάβηΐίβη ΜΟΗ- 

[0\Ιί011 δβΙΐΓβΐββη Ιίοηηΐβ. Ιηι Κη^ΙηΕ νοη ζίαλαι^ΐη, λυο βάβηίθάΐδ άαδ 

ι §β§βηηΐ3βΓ άβηι η ζυπΐβΐίίπΐ,ί12, ΐδΐ άΐβ ΒβΐδβΙΐΓίίί, Ββϊ Μοδβδ ΙβίάβΓ 

ηίοΜ βΓΐιαΙίβη13. 

Αΐιηΐΐοΐι Κ&Ββη άβΓ Ναπιβ άβδ ΗοάβηρπβδΐβΓδ Καϊάφας ηηά άβΓ 

1. ΕΒβηί&ΙΙδ ΒαΙΙιΙί, Υιΐηηΐι, Κο1<.&γ, ΡϋΓθηΙί δβΐίί Ιίίΐίδβδϊ ηηά άΐβ ΒδΐΙϊγδίΓο- 

Ιί05 - ΙηδοΙίΓϊίί ΐη ΚδΓδΒη^ ΕΐϋδβΒΐ εογ'ίβ Λνβζί^βΐιβηά Ταν^αηΐι Ιίϊϋδθ, ζί&να^ίη ηηά 
Ρ&πο&γΙι ΙίϊΙίδβ. 

2. I 197. 

3. Ρ. Μοτηηχ Ββί/Ε. 8. 32, 35. 

4. Β. Τ&ί. 78, 79; Μοταηχ, &0. 35; Ε. Β η ά ά θ, Ραηίΐιβοη 19, 1961. 

263-271, ΑΒΒ. 5. Μ. Β α γ & η, &0. 32, ΙάβΕ άΐβ νβΓίάάΓηη^ ίϋΓ βίηβ Ηίηηηβΐίαίπά. 

5. 1. I 150, 158, 160, 165. 

6. 1. II 93-95, 416. 

7. 3. II 91, 93. 

8. ά. II 82, Τ&ί. 153-1; Κ. ΑΒΒ. 402. 

9. 3. II 91, Τ&ί. 152-1. 

10. 3. II 30, 32, 36. 

11. 3. II 41, Τ&ί. 148-2. 

12. 3. I 549. 

13. 3. I 536, Τ&ί. 138-1; Κ. III ΑΜ>. 303, 315, 319. 

ΕΕΒΣ, ΜΔ’ 13 
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δζβηβηϋίβΐ Οβδ Είηζυ§8 ίη ίβπίδ&ίβιη, ή βαϊοφόρος, τά βαία, <ϋβ Βηοίι- 

δΐαΒβηίοϊ^θ αϊ, άίβ Λνβ^βη άβδ ίη Κηρρηάοϊάβη ϋΒΙίοΙίθη αι) ε αίδ β 

§β1β3βη Λνθρςίβη Ιίδηηίβ; \νο§βη ει — ι £βίιδΓΐ ΙιίβΓίιβΓ ηιιοίι :Λειθαλας. 

νίβΐβ ΚΐΓοΙιβη βηί§ίη§βη άβπι ΡγοΒΙθπι έίΐιηΐίοΐι \νίθ δαΕΙι Μΐίδβ Ββί Μίαν¬ 

σης : αι \νιΐΓ(Ιβ αΐδ β-Ζβίοίιβη νοίΐβΐ&ηάί^ 3Λΐδ§θδθίιίθ(1βη υηά ννατ άηίιβΓ 

αίδ α - ί ΛνίβάβΓ νβΐ'Λνβη«ϋ)ειτ·; ίη βίηβΓ Κθίΐιβ νοη ΕηΙΙβη Ββα^Ιβ 

ζηδέίΐζΐίοΐι άίθ Ορΐ,ίιο§ρειρ1ιίβ αη βίηβιη ΜίβνβΜδηάηίβ νΟΓ: ΤΑ ΒΑΗΑ 
ίη ΟοΓβηιβ 81 11 ηηά Κ.ι1ι$1&τ Είΐίδβδί, ίιίβρ ααοίι ΚΑΙΙΑΦΑΟ2, ΠΕΡΙ ΤΙΟ 
ΒΑΗΟΦΟΡΟΥ ίη Τοίν&ΐι I3, Η ΒΑΗΟΦΟΡΟΟ ίη ς&ηΜι Είΐίδβ4. Όίβ 

ΟΒιο^ταρΙιίθ πιίί αι ίίηάβί δΐοίι ^βΓηάβ ίη ζ\νβί Κΐροΐιβη, ίη άβηβη αι 
αίδ β-Ζθίοίιβη ζ\¥3Γ \νβί1§;β1ΐθηά, εώθτ ηίοίιΐ ΙωηδβφίβηΙ ηηδ^θδοΐιίθ- 

(Ιθη νηιράβ5, ηητηΐίοΐι ίη Τοίίαΐι II {Η ΒΑΙΟΦΟΡΟΟ6) ιιη<1 Κ&Γ&ηΙώ 

Ιείΐίδβ (Η ΒΑΙΟ[φορος]7). Β&β άίβδ αίδ ΒθάθηΕΙίοΙι βηιρίυηάοη νηΐΓάβ, 

\νΪΓ(1 ΕΙθγ ίη (Ιθγ Κ&ΓηηΙιΙί η8.ίΐΘδ{.θίΐ6η(1βη Είιηειίι Ιάΐίδβ, \νο βίηβΓδβϋδ 

αι δγδίΒΗΐηί,ίδοΙι βΗΓηίηίβΓΐ -ννιιπίβ, αηόβΡβίδβΗδ ίη 3θγ δοίηβίΒ-ννβίδβ Η 
ΒΑΓΗΟΦΟΡΟΟ άβΓ Η&ΙΒνοΙϊΜ γ <3ίβ Κοίίβ (Ιβδ Τϊβιηαδ ϋΒβΓηηίιηι8. 

Ο&δ ΤΓβιηα ίίηάβΐ δίοίι ζ\νηρ ηιιοΐι ηη (Ιθγ ΐ’ίοίιϋ^βη δίβΐΐθ ίη Ε1 Νηζηρ 

(./ ΒΑΙΟΦΟΡΟΟ*), ΐβάοοίι ίδΐ δβίηβ οΓδρρϋη^Ιίοίιβ ΕηηΕίίοη &η£β- 

δίοΐιΐδ (Ιβδ δοηδί \νβίΐ 1ϊΙ)βΓ\νίβ§θη(Ιβη άβΙεοΓ&ϋνβη (τβΒρηηοΙίδ νβΓ- 

χνίδοΜ. Αΐιηΐΐοΐι 1ίβ§ί \νοΜ άβΓ Ρ&ΙΙ (Ιθγ Ραη&^ία-Κίροίιβ ίπι Ηαοι /δΐη&βΐ 

(ΙβΡβδί, \νο ΙβΓρΙι&ηίοη Η ΒΑΙΟΦΟΡΟΟ10, ΚβδΙίθ ίη δίη§ιι1&ΓθΓ ΟρΒιο- 

^Γ&ρΐιίβ I Β[Α]ΪΕΦ[0]Ρ0[Ι]η αηά \νη12 / ΒΑΙΟΦΟΡΟΟ ϊαδβη, &1δθ 

ίΐηδ Τγθπιθ. ηίοίιΐ ίηι ν^οΗίηηβΓβη, δοηάβρη αηί άβπι ΑΗίΙεβΙ \νίθ ίη βί- 

ηί§βη Οθγ '&Γ^Β^^8^11βη, Κ&ρβίΐβη νοη ΟοΓβηιβ. ΕΒθγ ΙιϊθγΙιθγ αίδ ζη <ίθη 

ϋΒήο’θη Ββίδρίβίβη ιηϋ -αη- ^θίιορβη II ΒΑΗΟΦΟΡΟΟ ίη £&νυ$ίη18, 

1. 3. I 117, 120. 
2. 3. I 219, 221, 240, Ταί. 49-1, 2; Ο. δβ ,1 ©Γρίιαηίοη, Εα νοίχ άβδ 

ΜοηηπίθηΙδ Ν.8. ϊειΓ. 32-1; Η. II ΑΜ>. 271, 272. Βθγ ©ΐηζϊ§·β ΡαΙΙ ©ι·Ιια11οη.βη αε’δ ϊδί 
ζ\νβίίβ11ΐδί1: I 240 Αηιη. 3. 

3. «Ε I 280, 292, Τ&ί. 65-1; Β. Ταί. 42; Β. II ΑΜ». 72; Κ ο 5 I ο ί, &0. Τ&ί. 37. 

4. 3. I 463, 469, Τβί. 129-3. 

5. 3. I 374, 427. 

6. 3. I 343, Ταί. 79-2; Β. II Α1>1χ 106. 

7. 3. I 412, Ταί. 104-4; Β. II ΑΜ>. 324. 

8. ^. I 444, 452, Ταί. 119-4; Β. II ΑΒΒ. 177. 

9. 3. I 189, 197, Ταί. 41-3; Β. II ΑΜ>. 19. 

10. 3. II 114. 
11. Μ. Ββδίΐβ, Ζ\νβί ΙΙοΙιΙοηΙίίΓοΙίΘη ίπι Ηαοι Ιδίηαίΐ άθΐ’β 1)©ί ΑγναΙ], 31). 

δδίβη*. Βγζ. 22, 1973, 251-279, 8. 269. 

12. Αιη 29.8.1977. 

13. 3. I 536, 549, Ταί. 141-2. 
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ΤΑ ΒΑΗΑ ηηά ΚΑΗΑΦΑΟ ίη Ρΐϊτβηΐί δθΐά Ιπΐίδβδί1 υηά ΚΑΗΑΦΑ 
ίη ΚοΙίεΐΓ Μΐίδβ2, λνβίΐ Μβγ ά&δ ι ^βίί£βΙιβη<1, ίη άβη Ιοβΐίΐθη ΡθήδίΓβ- 

ιηη-ΚΐΓοΙιβη νδ11ί§ νοιη η νβΓάΓέϊη^Ι, ν,τίΓάθ. Ββί Άεώαλάς \νιΐΓάβ ζ\ν&Γ 

ά&δ ει ηιΐδ^βδοΐιίβίΐβη, ηΙιβΓ ηιΐΓ ζη Οαηδΐθη νοη η, 80 ά&β άίβ ΒβάβηΕ- 

Ιίοΐΐθ Βιιοίΐ8ΐ&Ι)θηΓο1§θ αι νθΓΠΐίβάθη \ναΓ(1β (ΑΗΘ/Ι/ΙΑΟ ίη Τοίίαΐι 

II ηηά ΚαΓ&ηΙιΙί Είΐίδβ3). ΓΑΗΝΟΟ Γηι· Γάϊος ίη ΤοΕ&Ιι II4 ίδΐ θγ- 

Γ&ίίδοΐι, αΙιΟΓ ζνΓβίί6ΐ1οδ ηΐδ -&ί- ζη Ιθδβη; ίη ΚίβΛν ηι&§ άίβ ΒοίδοΙίΓίίί ΓΑ- 

ΗΟΟ (οπ^ίη&Ι ηβΒβη βρηβηθΗβηι Κορί) βίοβηίαΐΐβ ά&Γηηί ζίθΐβη, άίβ ίη 

άθρ ΟρΐΙιο^ΓΒρΙπβ ΓΑΙΟΟ, ΓΑΪΟΟ §βί&1ΐΓ<3βίβ Γΐοΐιΐί^β Αυδδρρ&οΐιβ ζη 

δίοΐιβρη. Ιηδ^βββιηΐ ΙδΒΙ δίοίι ίθδίδίθΐΐβη, ά&Β άαδ Βθί Ευνοϊκός ίη Οδ- 

Γθΐηβ 11 &ηί§;θΐΓβΐβηβ ΡγοΒΙθιπ ηιιοίι δοηδί· ίη Καρρ&άοΐίΐβη ίη υηΐθΡ- 

δθ1ιίβ(1Ιίοίιβη δρίβΐ&ρίβη οηιρΓυη(1βη \νυροΙβ. 

Εδ νθΓΕΙβίΕί «Ιίβ Ερ&^β ηηοΕ <1βηι δίηη (ΒβδβΓ ζηΕΙβηηι&βί^ Γβοΐιι- 

ζίβρΐβη ΒαίδίβΙΙηη^ άβρ 40 ΜΜ. βίδ Ζίνίΐίδίβη. ννίβάβρΕοΙί ΕαΙΙβη δίοίι 

Ηίηχνβίδβ βΡ^βΕβη, (ΙηΒ 0&8 Κγθιιζ—ίη βϊηβρ ΚβίΕβ νοη Ραίΐβη ίη ©ίηβπι 

Μθάηίίΐοη —,νοη Κοηδΐ&ηΐίη ηη(ί Ηβίβηα £βίι&11&η, ηη νβΡδθίιίβ(1βηβη 

δίβίΐβη (Ζα§ηη§ ζογ Κίροΐιβ, ΒιΐΡθΕ§αη§ ηηδ άθηι ΝβιΤΕβχ ίη <1βη Ν©θδ; 

αηδ (Ιβτη Ναοδ-^βδίαπη ίη <1βη Μίίΐβίρ&ιιηι ιπκΐ &ηδ άίβδβιη ίη άίβ Αρ- 

8Ϊ8) ίη ©ροΐΓορ&ίδοββΓ Ββάβυΐιιπ^ άβη Ζη§αη§' ζιιηι ΑΙΙβρΕΘϋί^δίβη Ββ- 

λναοΕί,5. βίβ 40 ΜΜ., βίηβΓδβίΙδ ρρίνίΐβ^ίβιΐβ Ββ^ΙοίΙβΡ ΟΕΓ-ίδΙί υηά ίη 

ΒοΓβιηβ 3 ίΕοβΓδβίΐδ ηηι ά&δ Κγθιιζ ^ρηρρίθΓΐ, &ηάβΡθΓδθί1δ πιίί ηρο- 

ΐΓορηίδοΕβη Κοηίΐθη βθβ'ηΒί, Εδηηβη άίβδβ ΕηηΕΐίοη οίίβηβ&Γ βΒβη- 

Γαίίδ ηββρηθίιπιβη ιιηά δοίιηΐζβη άβΡαιΤ — αΐδ Ζίνίίίδίβη!—ίη 05ι-βχηβ 11 

δίβ Αρδίβ «§β§θη Ιίδηιρίβηάθ \νί(3βΡδηο1ΐθΓ». Οίβδ νόπΐ ηηοΕ ίη Ραη- 

οαΓίι Είΐίδβ (Ιβυίΐίοΐι, \νο (Ιθγ ηηί (Ιβτ Νδ,οδ-Οβοΐεθ αηϊ άίβ Αρδίδ ζηίϋΕ- 

Γθΐκΐβ Μϋΐβΐδίρβίίβη ηιίί ΜβάηίΠοηδ (Ιθγ 40 ΜΜ. Λ^οη ζ\νβί ΚαηΟδΐΓθίίβη 

ΠθηΙαβΓΐ ™(1; Λ^οη άβηβη άβΡ βίηβ οββηίαΐΐδ 40 ΜΜ.-Μβά&ίΠοηδ, 4θρ 

1. Τίι. 147, 148, 152, Ταί. 661), 68α; Β. III ΑΒΙα. 486, 487. 

2. Τίι. 125, 134, Ταί. 59α; Β. III Αδδ. 482. 

3. 3. I 318, 402. 

4. 3. I 316. 

5. Β. Ρ. δοΐιίθΐηβηζ, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 43, 1977/78,230-262, 

8. 234; ν^Ι. II. ΒΓαηάθηΒιΐΓ^, Οΐιπδίιΐδδγπιβοΐβ ίη ΓΓϋΙιοΙίρΐδίΙίοΙιβη Βοάθη- 

ηιοδαίΐίβη, Βδπι. ^ι1α^1α13^11Γ. 64, 1969, 74-138; Ε. Κ ί ί ζ ί η £ β γ, Τΐιβ ΤΙΐΡβδΙι- 
ΙιοΜ οί ΐΐιβ ΙΊοΙγ δΐιπη©: ΟΒδβΓναίίοηδ οη ΕΙοογ Μοδαίοδ αϊ Αηϋοοίι αηά ΒθΙΙιΙβΒβιη, 
Κ}Τϊα1ίοη (Εβδίδοΐιπίί; 3. ς>ηα3ΐ6η) 2 (ΜΰηδΙθΓ 1970) 639-647; Α. Οτ γ α Β αι*, Όβιιχ 
ροΡίαϊΙδ δουΐρίόδ ραΙόοοΙίΓόΙίοηδ (Τ%7ρίβ θί, ά’Αδίθ ΜίηβιΐΓβ,βΙ Ιβδ ροιΊαίΙδ τοιηαηδ, 
Οαίι. αΓοίιόοΙ. 20, 1970, 15-28; ά β γ δ β I Β 6, ΜαΡίγπιιηι 2, 1946, 283; 3. Ε η § β- 

πια η η, Ζιιγ \ΓβΓΐ)ΓβΐΙυη«· ηια^ΐδοΙιβΓ ϋΒθΙ&ΙηνβΙη ίη δβΓ ηϊοΙιΐοΙαΓΪδΙΙίοΙ'ΐβη \ιηά 
οΙΐΓίδΙΙίοΙίΘη δραΐαηΐϊΐίβ, 3δ. ΑηϋΒβ η. ΟΙΐΓίδίβηίυιη 18, 1975, 22-48, 8. 42ίί. 
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αηάβΓβ 3.1)βΓ βίη ΚΓβηζπιβάαίΙΙοη. ίιδ§ΐ·, άαδ άίβ Εϊζβη^βΐ Μίοΐιαβί ηηά 

ΟαΒιάβΙ ίη άβΓ ^ΙβίοΚβη λΥβίδβ ϊλΕογ ϋΐΓβη Κορίβη ΚαΚβη, νήβ βδ αη- 

άβΓδ-ννο Κοηδίαηΐίη ηηά Ηβίβηα ίη Βδ§βη ίιιη1. Όίβδβδ Μοίίν, ίη άβΓ 

Ροδίΐίοη νβΓ§;1βίο1ι1)αΓ άβιη δΙαιΙρίβΓίβη ΌβοΕβηΙΐΓβυζ ηιίί Κοηδίαηΐίη 

ηηά Ηβίβηα ίη άβη αρδίδδοίίί&’οη ΖλνίδβΙιβηίβΙάβΓη αη άβΓ ΕΙαοΒάβοΙίβ 

νοη Ζίΐνβ2, ηηά άβΓ νβΓζίοίιΙ, αη! δβίηβ Κοδΐβη βίηβ £ΓθββΓβ ΖαΕΙ άβι* 

40 ΜΜ. ηηΐβΓζηΒΓίη^βη, νβΓάβηΙΙίοΗβη άβη ΟβΒαΗ ηηά άίβ ΟβδβΒΙοδ- 

δβηΐιβίΐ:. άβΓ Κοιηροδίϋοη. λΥβίΐβΐΌ άβΓ 40 ΜΜ. αΒζηΒίΙάβη, Ββδΐαηά 

οίίβηΒαΓ Ιϋβίη Ββάαΐ'ίηίδ; βδ §βΓαάβ αη άβη ηηίβΓβη λΥαηάραΓίίβη ζιι 

Ιυη, \ν&Γβ §αηζ ηηηιοϋνϊβΓί. 

Ιηι δηάαπη νοη Αία Ιάΐίεβ νπίΓάβ άίβ νοίΐβ Ζαΐιΐ άβΓ 40 ΜΜ. ηίοΜ 

αηδ§βεο1ιορίΙ. Ο ΑΓΙΟΟ ΘΕΟΦΙΛΟΟ ίιη ΟδΗ>ο§οη άβΓ νίοπιπ^, αΐδο 

λνίβάβπιτη. αηί άβηι λΥβ£ ζηιη ΑΙΙβΓίιβϋί^δΐβη, ηηά δβίη Κβηΐβ ηαιηβη- 

ΙοδβΓ ΝαβΕΒαΓ ηιο§βη άεάιβΓ ζη βίηβιη αΕηΙίοΙιβη. 40 ΜΜ.-Μβάαίΐΐοη- 

Βαηά £βΒθΓΐ ΙιαΒβη. 8ίβ ηηά άίβ δίβΒβηδοΙιΙαίβΓ δίαιητηβη ηαοίι Ν. ηηά 

Μ. Τΐιίβιτγ νοη άβπίδβΙΒβη, άβΓ ΌοΕογ άβδ δυάαϊΐηδ νοη βίηβιη \νβηΐ£βΓ 

Ι&ΙβηίίβΡίβη Μ&Ιθγ3. ΠίβδβΓ ηια§, νοη άοτ (αιΐ8£βρΓ&§ΙβΓβη) αροίΓο- 

ραίδοΚβη Ββάβυίαη^ άβΓ δίβΒβηδοΚΙέϋβι· ηηά άβιη δη]β1 άβδ ΑρδίδΒο- 

£βηδ 3η§βΓ0§1, αιΐδ άβηι Κβρβί'ΐοίΓβ άβΓ ϋ1>π§βη 40 ΜΜ. £ηγ άβη 3ηά- 

απη οίηβ ίηΐιαίίΐίοΐι ζηηι ΝοΓάαπη ραδδβηάβ Κοηιροδϋίοη £β\ναΕ11 

ΒαΒβη. 

Όίβ ΙηΙβΓρΓβΙαΙίοη άβΓ ΜβάαίΠοηδ υηι άοη Αρδίδβίη§αη§ νοη Αία 

Ιάΐίδβ αΐδ 40 ΜΜ. ηβΕβη άβη ΕίβΓνοη νβΓδοΕίβάβηβη 40 ΜΜ.-ΒίΙάβΓη 

άβδ δϋ.άβ.ΓΠ'ΐδ ίίηάβΐ οίηβ δϋίίζβ ίηι Κυ§ΕιΚ νοη £ανυ$ίη. Ιιη Βο§βη νοΓ 

άβΓ Αρδίδ δίβΕβη Γβοίιΐδ ηηά ΙίηΙεδ ]β βίη ΜαιΤγτβΓ ίη ΖίνίΙΐΓαοΕί, αΕηϋοΕ 

άβΓ ΚΙβί(1ιιη§' (Ιθγ 40 ΜΜ. ίη ΟόΓβιηβ 11 αηά ΡηηοαιΊι Ιίΐΐΐδβ, ηηΐβΓ ]βάβϊη 

ΐβ (ΐΓβί §1βίο1ΐ3.Γΐί§β Ηβίΐί^β. Βίο Νβχηβη δίη(1 αυ£ (ΙβΓ δηάδβίίβ βΐ’ΙιαΗβη: 

ΚΛ[ανδ]ΗΟ€, ΗΡΑΚΛΗΟΟ, ΑΛΕΞΗΟΟ, ΘΕΟΦΗΛΟΟ*. Νηηηιί, ηιηη 

1. 3. II 26, Τα!. 147; Ε. III ΛΜ). 874, 876. 

2. «Τ. I 555; ΚΚ. ΡΙιοίο 39. ν^Ι. αιιοΐι άαδ νοη ζ\νβΐ Εη^βΐη ο'βΐΓ&§βηβ Κγοιιζ- 

ηιοάαϋΐοη ϋ^βΓ (Ιθγ ΤϋΓ (&1βο ννίβάθηιιη ηη βίηβΓ (Ιβδ ηροίΓοροϊδοΙαβη δοΐιηίζβδ ββάϋΓίϋ- 

&’βη ΒΐβΙΙθ) 4βΓ ΚιγοΙιθ νοη Βίνηπ: Τ 5. ΟαΒ&δνίΙϊ, ΡοΗ&Η·ν Οπιζίηβ^οί Αγ- 

οΙιϋβίίίηΓβ, Τΐοϊϋδί 1955, Τ&Γ. 4, 5; δ. Α ηι ϊ γ & η α ί ν ΐ1 ί, Ιείοπ^α ΟπιζίηδΙίθ£θ 
Ιδίαΐδδίνα, Μοδίίνη 1963, Τ&ί. 35; V. Β ο ι* ί ά ζ β, Οηιζίηδίίαίει ΑΓοΙιΐΙβΙτΙιΐΓδ, 

ΤΜΙίδΐ 1967, Ταί. 18, 20; Κ. Ο ί η Ιε ηηιΐ Ε. Τ ο τη ρ ο δ, Οθογ^ϊθπ, Ηαηαυ ο.Ι., 
Τηί. 15; Ε. Μ β ρ ί δ η δ ο Ιι \ν ΐ Π υη<1 \Υ. Ζΐηζηίΐδβ, Ρίβ Κυηδΐ (3βδ ηΐίβη 
0·βθΓ§1βη, Ββΐρζΐ^ 1977, 8. 80, 82, 83. 

3. ΤΙι. 199. 

4. .1. I 522, Ταί. 140-2; Ε. III Α1)β. 302, 303, 319; ΚΚ. ΡΙιοίο 66; Ε. 8όη- 

γπ β ζ (1 α §, αΟ. 47 (άβαίδοΐιβ Αυδ^αββ 8. 49); Μ. Β α γ α η, &0. 59. 
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ΑΛΕΞΗΟΟ ίϋΐ’ Αλέξανδρος1, δο §βΡθϊ η &11β ζη (Ιβη 40 ΜΜ., 

ζα άβηβη ΤβΓρΙιαηΐοη ηηοΐι Οίβ Ιιβηΐβ ηαηιβηΐοδβη Ρβηάηηίδ αηί 0ογ 

ΝοΓάδβίίβ ζέϋιΐΐβ2. λΥβίίθΓβ (Ιθγ 40 ΜΜ. ίίηάβη δίοΐι ίιη Ν&οδ, ΙιίβΓ βΒβΐ’ 

&1δ ΚτίβββΓ. 13θγ υηίβΐ’δοΐιίβά βΐ’^ίβΐ δίοΐι ά&Γβηδ, (Ιηβ δίβ ηίοΜ ζηΐ’ δβΐ- 

ββη Κοιηρο&ί1>ίοη §βΗοΓ&η: Όίβ Αρδίδ βηίίβ ηηοΐι άβηι Αηδλνείδ νοη δοη- 

ηβ υηά ΜοηΟ ηηά άβη Ββδίοη οίηβδ ΙνΓβηζηίηιβηδ <1βη ίΕΓοηβηάβη 

ΟΙΐΓίδΐηδ, ΗΐΉ£β1>βιι λ7οη ζ\νβί Εΐ’ζβη^βΐη, λνοΚΙ ίη ζίνίΙβΓ ΗοίίΓδοΕΐ, ηηά 

ΐβ οίηβιη ΗβχαρΐβΓΪ^βη υικί ΤβΐΓαηιοΓρΕβη: Εδ Εηηίΐβΐί δϊοΐι ν^ίο ίη Κίβ\ν 

ηπι άβη λνβΙΐβηΙί&ίδβΓ &1δ δίο§βΐ’3, ηηι^οββπ Λ*οη δβίηβη Οβηβΐ’αΐβη ηηά άβη 

40 ΜΜ. αΐδ νβΓίΓβίβΓη άβΐ’ ΕΙίίβίηιρρβη, &1Ιβ ββίπι ΤπηπιρΡ ίη ΓβίοββΓ 

Εβδ1Ιί]θίάηη§', Ββί άβΓ άβι- ΥβεζίοΙι! αηί ΜΑίίβη άβη Ιοίηΐβη δίβ§ \νίάβΓ- 

δρίβ^βΐΐ. Ο1βίο1ιζβί1ί§ Ι)β\ναο1)δη άίβ 40 ΜΜ. αροίΓορβίδοΚ άαδ ΑΙΙβί’- 

Ιιβίΐί^δίβ νάβ ηηάβΓδλνο άβδ Κεοαζ ζνάδοΐιβη Κοηδίαηΐίη ηηά Ηβίβηα, 

άίβ ββζβίββηβηάβΓ\νβίδβ Ιιϊογ, \νίβ βδ άβιη Κβη§β νοη Οβπδΐί βΓδΐβιη 

8ΐ3ίίΕ3.11βΓ αηί Εΐ’άβη ηηά δβίηβΐ’ ΜηΐΐβΓ ζίβπιΐ,, ίη άβΓ Αρδίδ ζιι ΕϋΒβη 

νοη ΟΙΐΓίδίί ΤΙίΓοη ^βΓίίοΙιΙ δίηά, υό άβΓ 3ροδίβ1§1βίο1ιβ Κοηδΐαηίίη άβΓ- 

β,Η ίη άίβ Κβίΐιβ άβΓ ΒίδοΒοίβ ηη%βηοπιηιβη ν/ηΓάβ. 8βίη ^β§βη άίβ 

Μοδίβπΐδ δΐ6£Γβίο1ιβΓ ΑπχίδηηββΓοΙ^βΓ ΝϊΙίβρβοΓΟδ ΡΙιοΕηδ ηηά δβίηβ 

Εηηοίΐίβ δίηά, βββηί&ΙΙδ ίη ΖίνίΙΐΓ&οΙιΙ, ίη άβΓ ηοΓάΙίοΚβη Νβΐιβη&ρδίδ, 

ηΐδο αη νβΓ§Ίβίο1ιβ3ΓβΓ, άοοΕ ΙιβδοΙιβίάβηβΓβΓ δίβΐΐβ, ηΒ^ββίΙάβί4. Όβι· 

δοΐιηιηοΐι άβΓ Ββίάβη Αρδίάβη ίίίΐηί άοηι ΒβδοΗαηβι· άβη ϊτ-άϊδοΕβη ηηά 

άβη βνά^βη δίβ§ ΟΙΐΓΪείί ηΕβί’ άίβ υη^ΙηηΕί^βη ηηά άίβ Μαοΐιΐβ άβδ Βδ- 

δβη νοΓ Αη§βη. 

Εογ άίβδβ Ββάβηΐηη§ ίδΐ ηοοΕ άαδ δίη§η1άΓβ Ββΐ-αίΐ αηίδοΕΙυβΓβίοΕ, 

άαΒ άίβ Ηβϊΐί^βη ίπι ΑρδίδΕο§'οη ηίοΐιΐ ρααΓν/βίδβ, δοηάβΓη βίηβΓ ιώβι* 

άΓβίβη αΕ^βΕΠάβΐ δίηά. Βίβδβ δοΕβίηΕαΓ ηηΕαΓπιοηίδοΕβ Καηηιβηδηιιΐ,- 

ζηη§ \νβίδί αηί βίηβ νοιάα^'β ίάΓ βίηβη άΓβίβοΕί^βη ΒϋάίΓα^βΓ. δοΐοίιβ 

δίηά, Ιβάί^ΐίβΐι δϊοΕ ίη άβΓ ηπ)§βΕβΕΓίβη ΚίοΕίηη§ νβηηη^βηά, άίβ Ζ\νίΕ- 

Εβί ηηΙβΓ Κηρρβίη. ΟβΓ ΝαΓίΙιβχ νοη Αδίηοη /ΖγρβΓη (1332 /33)5 λ^ογ- 

Γηίΐίβΐΐ βίηβη ΕίηάΓηοΕ Λ^οη δο βίηβηι ΑΓΓοη^βηαβηΐ.: ΑΙδ Τβίΐ άβΓ ΌαΓ- 

δ!β1Ιηη§ άβδ Ιίίη^δίβη Ο-βΓίοΕίδ Εβί'ίηάβΐ δίοΕ ίη άβΓ Κηρρβΐ βίη £ΓθΒβδ 

1. ν^Ι. 3. I. 523 Αηιη. 1; ηϊοΕί ^ΙβίοΕ^βδβίζί Εοΐ 3. II 500. 

2. 1. I 523; δο αυοίι Εθδίΐθ: Ε. III νοι· ΑΡΒ. 302. 

3. ϋίβ ΝθΒβηΓαυηιβ άβδ ΝαΓίΙιβχ ΕαΒβη ΙΟ ΧΟ ΝΙΚΑ-Κτβηζβ. 

4. 3.1 523-524, Ταί. 139-2, 143-2; ΒΌ. ΑΒΒ. 6, 7; Ε. III ΑΒΙ). 303, 327, 328; 

ΚΚ. ΑΜ). 70. \ 

5. Α. ιιηά 3. Α. 8 ί γ 1 ΐ α η ο ιι, Τΐιβ Ραίηίβά ΟΙηίΓοΙιβδ οί ΟγρΓυδ, 

8ίουΓβΓΐά§·6 1964, 8. 62; Ώ. Ο. \Υ ίη £ ί β 1 ά, Αδίηοη, α Οηίάβ, Νίβοδία 1969, 8. 

14-17. 
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ΡβηίοΙίΓβίοΓ-ΜβάβΐΠοη, υιη^βΒβη νοη ΒΙβΐηβΓβη Μβάβΐΐΐοηδ άβΓ Οοί- 

ίβδίηυίίβΐ’ βίδ Οΐ'βηίΐη, βηΒβίβηάβΓ Εη§β1 υηά βΐηβδ δβΓβρΙιβη. ϋβηη 

ίο1§βη ΐη άβη νίβΓ Ζννΐβΐίβΐη βίδ Ββΐ&ΐίζβΓ άβδ Ο-βίΐοΒίδ ΐβ άΐ’βΐ ηβΒβηβΐη- 

βηάβΓ ίΙίΓοηοηάβ Αροείβΐ. Εβ άβιηΐί βΐΐβ Ρβϊδοηβη υηΐβΓ^βΒτ-βοΒί λνβΓβη, 

νυΐΓάβη άΐβ 8ρίίζβη άβΓ ϋΓβΐββΒβ ΐη άΐβδβηι ΡβΠ πιίί Οηβιηβηίβπ §β- 

ίπΐΐί, ΐβάοοΒ. Ββίίβη 8ΐβ ΐηι ΒβάβΓίδίβΙΙβ ]β βΐηβτ \νβΐίβΓβη ΡβΓβοη ΡΙβίζ 

§βΒοίβη. Εΐηβ άΪΓβΒίβ ϋΒβϊίΓβ§ηη§ βιιί βΐηβη ΓβοΒίβοΙα^βη Βΐ1άίΓβ§βΓ 

Ββίίβ ζη βΐηβΓ ΕορίΊβδίΐ^βη ΑηοΓάηυη£ £βίϋ1ΐΓί, ά©ρ ιηβη άχίΓοΒ ΙΒη- 

άιβΒβη άβδ Όι-βΐβοΡδ Ββ§β£ηβη Βοηηίβ. ΒβΓβΗ Ββίίβη λυϊγ ΐη ςβν«$ίη 

ζυδβηιηιβη ιηΐί άβιη ΟΙιηδίυδΒΐΙά άβΓ Αρδίδ, βηάβΓδλνο βΐηβιη ίγρΐδβΕβη 

ΚυρρβΙΒΐΙά, άβη ΌβΒοΓ βΐηβΓ Κυρρβΐ υηά ϊΒγθγ ΖΛνΐοΒβΙ νοΓ υηδ, άβΓ 

ίϋΓ (Βο Βοηο'8ΐοηηβη1ίΪΓθ1ιβ ΐη βΐη ΑρδΐδΒΐΙά 'υιη&'βδοΒΓΐβΒβη’ \νυΓάο. 

ΒβΓ&Γί §βΒί βυοΒ άΐβ Αρδίδ νοη (>νυ£ΐη βυί* βΐηβη ΙΜγρ νοη άβΓ Αγϊ 

άβΓ δορΒΐβηΙάΓοΒβ ζυ Κΐβιν ζυηϊβΐί, ;]6άοβΒ ^6Π1 υηίβΓδβΒΐβά, άβΒ 

άΐβ 40 ΜΜ. ΙιΐβΓ ΡβΓοΐίδ άΐβ άοΓί άβη Ενβη^βΐΐδίβη νοΓΒβΒβΙίβηβη Ζινΐοΐίβΐ 

ίϋΐΐίβη. ΟβΓβάβ ίϋΓ ΖλνΐοΒβΙ Ββί ιηβη βΒβΓ £βπι βροίρορβΐεοΒ \νΪΓΒδβιηβ 

Ηβΐϋ^β ^βλνβΒΙί1. Όββ ΐη Κβρρβάοΐάβη ίϋρ £βΒπΐηαϊηίο Βΐ1άίΓβ£βΓ 

ΙίοχηροηΐβΓίβ ΡΐΌ§ΓβΓηιηβ ίΐίΐ’ βΒβηβ ΕΙββΒβη βάβρίϊβΓί νυΐΓάβη, ΐβί βυοΒ 

βηάβΓδλνο οίίβηδΐβΒίΙίβΒ, δο ΐη άβΐ’ ΤΒβοίοΒοδ-ΚβρβΙΙβ. ϋβΓ Ζβηΐί άβδ 

Νβοδ ίΓβ§ί ΙιΐβΓ βΐη ΜβάβΐΙΙοηΒβηά ηιΐί μ ζ\νβΐ Κδηΐ^βη, ΡΓορΒβίβη 

ηηά ΚΓβυζβη, άβδ βΐηβ νοΓ άβΓ Αρδίδ, άβδ βηάβΓβ, βΐη ΜβΙίβδβΓίτΓβυζ, 

ζ\νϊδθΒβη άβη Κοηΐ^βη ιιηά ΡιορΒβίβη. νοη άΐβδβη δΐηά Οηνχά ιιηά 

δβίοτηοη (ΐιη Οδίίβΐΐ) νοη λΥβδίβη, ΗβηοβΒ ιιηά Εΐίβδ (ΐιη λΥβδίίβϋ) νοη 

άβρ Αρδίδ βυδ ζυ ΒβίΓββΒ.ίβη, άάι. βΐΐβ νΐβΓ ΒβΒβη ϋΐΓβη δοΒβΐίβΙ βη! 

άβΓ δβΐίβ άβδ ιηΐίίΙβΓβη Κρβιιζβδ2. Ββΐ Μβάβΐΐΐοη-Ββηάβπι ΐηι Οβλνοΐ- 

Ββ^ΐ'βί δοηδί υηΒβΒβηηί, ΐδί άΐβδ Ββΐ ΜβάβίΠοηδ ΐη Βό§βη άΐβ ηβίϋΓ- 

Ιΐβΐιβ ηηά βηάβΓδλνο δίβΓβοίγρβ ΑηοΓάηυη§3. 

Ιη £βνιι$ΐη δΐηά άΐβ ΜβΙβΓβΐβη άβΓ Αρδίάβη υηά άβδ Νβοδ ιηδ§1ί- 

οϊιθΓ\νβΐδθ ηϊοΕί §;1βΐβ1ιζβΐίΐ§4. Αη άβΓ ΝοΓάν^ηά δίβΐιβη ζβΐιη5 άβΓ 

1. Α. Ο γ 3 1) & γ, ΜαιΊγπαιη 2, 1946, 303-304. 
2. ,1. I 123, Τδί. 34-2; I. Β&ίοηΙαίηβ, ΟϊαΤι- 3Γθ1ιόο1. 12, 1962, 263- 

284, ΑΒ1). 11; Β. II ΑΙ>1). 125. 
3. Ζ.Β. .1. Τ3ί. 37-3, 4, 38-1, 2, 40, 41-2, 42-3, 45-2, 64, 65, 66; Κ. II ΑΜ>. 6, 

9, 12-15, 18-20, 62, 77-81, 134-136, 146, 148-150, 252, 276; ΚΚ. ΡΙιοίο 67; Μ. Β &- 

γ 3 η, αΟ. 34. 
4. Κ. I 135-137; Ο. Ρ. δοΐιϊοηιβηζ, Κοηι. 71, 1976, 

133-174, 8. 141. 
5. Κβδίΐβ §ίί>1 ΐηι Κ3πιη8θ1ι&ιιΙ)ί1ι1 Ε. III νοΓ ΑΒΒ. 302 ηυΓ δβοΐΐδ αη; ν§1. 

&Ιιθγ Ε. III ΑΒΒ. 310. 

\\’υη(1βΓΐνΓ3Ε §·β§βη Ιναηιρίοηάβ \νΜβΓ83θ1ιβΓ 

40 ΜΜ. Λνβδίΐΐβΐι νοη ζ\νβΐ Β.βΐίβηι1, άΐ.: Ιηη§β2 ίώ· δίΐίίβΐ' ^βΒηΙίβη 

ντιΐΓάβη, &ΒβΓ Ηβΐΐΐ^β δΐηά3. Οΐβ βΓΐιηΙίβηβη Ναιηβη Βΐβίβη Βηιιιη Ργο- 

Βίβηιβ: ΕΟΥΧΗΟΟ/Ησύχιος (ίϋΓ Ε δίηίί Η ν§1. ζ.Β. δηΕΙι Ιίΐΐΐδβ πιίί 

ΕΓΝΑΠΟΟ ίϋΓ Ιγνάτιος4); ΕΥΝΟΗΚΟΟ; ΕΛΗ Λ ΚΟΟ, Αϊλιανός 
(Λάβΐΐβίβΐιί λΓβηνββ1ΐ8ΐυη§ ζ\νβΐβΓ ΒιιβΙιεί&Ββη έάιηΐιβΐιβη ΑυδδβΕβηδ, Ν)Κ, 

ν§1. ΑΡΑΚΛΙΟΟ Εϊγ ΗΡΑΚΛΙΟΟ ΐη άβΓ νβΓ\νβηάίβη ΤοΒαΙι II5); 

ΜΗΚΑΑΟΟ; ΗΩΑΝΗΟ; ΒΕΒΗΑΝΟΟ, Βεβιανός, Βιβιανύς. ΑΡΠΗ... 

ΑΡΗΟΟ βΓΐίηηηίβ ΙβΓρΙιβηΐοη ηΐδ ο καπικλάριος, άβηλΥϋοΙιΐβΓ (ιηΐί άΐβ*· 

δβΓ Ββΐδβΐη’ΐίί ΐη ^'&Βΐηβίβηάΐ6). Ρίβ Ηβΐΐΐ^βη δΐηά ηΐηιΒΐβΓί, ίβάοβίι 

ίβΒΗ—\νΐβ ηυβίι ΐηι ΑρδΐδΒο§βη—άυΓθ!νννβ£ άΐβ ΒβΐδβΙΐΓΐϊί ο άγιος. δΐβ 

δΐηά βίε δοΐάαίβη §β1Ββΐάβί υηά ΒηΒβη ΐη ίΙΐΓβΓ τββΒίβη Ηαηά άβδ §β- 

ζϋβΜβ δβΡλνβΓί, βΐηί^β ΐη άβΓ ΙΐηΒβη Ηβηά άβεδβη δβΐιβΐάβ, άβΓ οδίΐΐβΐι- 

δίβ βΐηβ Εβηζβ. άβηδβΐίδ άβΓ Ν\¥ - ΕοΒβ Γο1§βη βυί §Ίθΐβ}χΘΓ Γΐοΐιβ βη 

άβΓ \νβδίν7βηά άΐβ άοΓάβηί&υίβ υηά άβηη βΒβΓηιβΙδ άΓβΐ δβΙΐΓ έάηιΙΐβΒβ 

δίβΐιβηάβ Κιάβ^βΓ, άΐβ άΐβ ΒβΐδβΙΐΓΐίί Ε[Υ]Τ[ Υ]ΧΗΟΟ Ββΐ άβπι βΐηβη 

βΒβΓπι&Ιδ βίδ 40 ΜΜ. βυδλνβΐδί;, 

ΙβΓρΒβηΐοη, άβΓ άΐβ ΜβΙβΓβΐβη άβΓ Κΐΐ’βΒβ ίϋΓ βΐηΒβΐίΙΐοΒ Βΐβΐί8 

υηά άβΓ δίβΐΐυη^ άβΓ 40 ΜΜ. ΐηι ΑρδΐδΒο§βη Ιίβΐηβη ίΐβίβΓβη δΐηη Ββΐπιββ, 

Ιίβτη ΐηίο'Ι^β βΐηβδ νβΓδβΙιβηδ βυί άΐβ Οβ&βηιίζβΒΙ 19 (Γββίβ 21)9, ΒΐβΗ 

βδ βΒβΓ ίϋΓ ζΐβιηΙΐοΒ δΐοΒβΓ, άβΒ υΓδρΓϋη^ΙΐβΒ βΐΐβ 40 ΜΜ. &Β§βΒΐ1άβί 

^βν^βδβη δβΐβη. ϋηι άΐβ ΓβδίΙΐβΒεη υηΙβΓζυΒΓΐη^βη, ζδΒΙίβ βΓ βΐηβη βΐη- 

ζβΐηβη δοΐάβίβηΐιβΐΐΐ^βη βη άβΓ Οδίν^βηά υηά βΐηβη ΜβΓίγΓβΓ βη άβΓ δϋά- 

\νβηά ζ\νΐδβ1ιβη βΐηβΓ Ββΐΐΐ^βη Ρΐ’βυ υηά άβΓ ΚΓβυζβΒηβΒηιβ βΒοηίβΠδ 

ζυ άβη 40 ΜΜ. υηά ροδίυϋβΓίβ ίϋΓ άΐβ υΒιά^βη \νΐβ ΐη ΡβηοβΓίι Ρΐϋδβ 

βΐηβη ΡΙβίζ ΐη άβΓ υηίβΐ’δίβη Ζοηβ άβΓ λΥβηάβ οάβΓ βυβΒ βιιί άβη δβΐίβη 

άβΓ ΝβΒβηβρδΐάβη υηά ΐη άβη Βο§βη άβΓ ΝίδβΒβη ΐη άβη Εβη§δ\νβη- 

άβη10. Κβδίΐβ ϋΒβΓηβΒτη άΐβδ Ββζϋ§:1ΐοΒ άβδ Κρίβ^βΓδ ϋΒβΓ άβηι Όΐβ- 

1. 3. I 528-529, ΤαΓ. 142-3,4; Ε. III Αΐιΐι. 310,325; Κ. δδηιηβζάβρ, 

30. 47 ((Ιβιιΐδβΐιβ Αυ5§·3ΐΐθ 8. 49); Μ. Β 3 γ 3 η, 30. 60. 

2. Ζαΐβίζΐ Μ. Ε β δ ί 1 Θ, ΚΒΚ 3, 1978, δρ. 1088. 
3. Ο. Ρ. δοΐιΐβηιβηζ, Εοιώ. ^υ3^ί31δ^11Γ. 71, 1976, 133-174; ν§1. Β. 

Β γ β η Ε, Βγζ. ΖίδϋΙΐΓ. 71, 1978, 227. 

4. /Ε., Ρ3γ1>ΑΙ)Ι>. νοΓ 8. 5; Μ ο γ 3 υ χ, 30. 36; Β. Ταί. 83. 

5. 1. I 314. 

6. 3. I 529,II 168. 
7. 3. I 528, Ταί. 138-2; Ε. III ΑΒΒ. 302; ΚΚ. ΡΙιοίο 66; Ε. 8 ο η ηι β ζ <3 3 ξ 

30. 47 (άβυίδοΐιβ Αυ8§'3Βο, 8. 49). 

8. 1. I 547-548. 
9. ,1. I 529. 

10. 3. I 528, 529, ΑΒΒ. 59; Ε. III ΛΜ>. 303, 309, 318, 319. 
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ΒοηίΒοη ιιικί — ηιίί νοϊΒβΙι&Η — Ββί άβηι Ηβί1ί§βη ηη άβΓ δϋάντβηά1. 

Είηβ Κβίΐιβ νοη ϋπΐδί&ηάβη δρηοΐιί άαίηΓ, άηΒ <ϋββ ηίβΐιΐ ζυίπίίί. 

ΙβΓρΒαηίοη, άβΓ άίβ ΚιγοΙιο ϊιιιγ Γβΐηΐίν ίΐΰβΐιϋβ δίυάίβΓβη Βοηηίβ2 ηηά 

ΐϋιβΓάίβδ Β&ηιη ϊϊΒθγ βίηβ νοίΐδίαηάί^β Ρΐιοίο-Βοίτυιηβηίαίίοη νβΓίίΐ^ίβ, 

βηί£ίη§, άβ,Β άβΓ ΒβΙίΟΓ άβΓ ηηίβΓ&ίβη Ζοηβ ηίοΜ ζβΓδίόΓί ΐδ1>, βοηάβτη 

3η άβη ΝηοδΛΥ&ηάβη ηηά ίη άβη ΝβΒβηβρδίάβη αιΐδ νοΛαη^εη Ββ- 

δίβΒί3. ΗίβΓ ΙάΒί δίβΒ ιηΐΐΒίη Ββίη Ηβί1ΐ£βη£πβ8 βΓ^&ηζβη; άίβ ΒΓβρβπβη 

νάβ αυοίι βίηί^β Ηβί1ί§β υηά Εη§β1 βίβ 'ΕηβΒβηΒϋΒβΓ’ ζνάδοϊιβη ηηά 

ηαβίι άβη Εναη^βΐίβηδζβηβη ηηά άΐβ νβΐ'άορρβίηη^ άβΓ ΚΓβαζί^ηη^4 

πιαβίιβη αηάβΓβΓδβΐίδ ΙγΙ&γ, άβΒ—ηηΐ£βΒβΒΓί \νίβ ζ.Β. ΐη ΤοΒαΒ I5—άίβ 

ΚΐΓβΙιβ ζη §γοΒ £Βγ άαδ νοτΒηηάβηβ ΒΐΙάρΓΟ^Γαηχηι νβΓ ηηά άβδ\νβ£βη 

άίβ ΥθΓ3ΐηδ&βί.ζηη§'βη άαίϋΐ' ίβΐιΐβη, άίβ Οπιρρβ άβΓ 40 ΜΜ. ζβΓίβίΙβη 

ηηά δβΙΒδί βίηζβΐηβ νοη ίΒηβη &ηί ίβάβιη. ηοοίι ΪΓ^βηάΛνίβ νβΓίη§Β&Γβη 

Βί1άΐΓ&§βΓ ρΙ&ζίβΓβη ζη Ηΐϋδδβη. ϋΒβίάίβδ Λνηά ηιαη αηηβΒηιβη άϋτίβη, 

ά&Β &ηβΗ £&να$ΐη ίη άβΓ Εβϋιβηίοΐ^β ηηδ§βηιαΙί νηηάβ, ίη άβΓ άίβ δζβ- 

ηβη ά&ηη ζη 'ίβδβη’ δίηά, βίδο \νίβάβΓυιη άίβ οΒβΓβη Κβ^ίδίβΓ νοΓ άβη 

ηηίβΓβη ηηά ]εάβ8 νοη ίΒηβη νοη ΙίηΒδ ηαβΒ ΓββΒίδ νοη άβΓ δΟ-ΕοΒβ 

βηίΐ&η^; άβΓ δϋά-, λ¥βδί- ηηά ΝοΓάν/ηηά ζηΓ ΝΟ-ΕοΙεβ. Β&δ ΒβάηΓίηίδ, 

•ννβίΙβΓβ άβΓ 40 ΜΜ. ηοίίΑΠδ δβΙΒεί βίηζβΐη ηηίθΓζηΒηη^βη, λναΓβ άβηη 

βΓδΙ βηίδί&ηάβη, &1β πιίηάβδίβηδ άίβ Βί1άίΓ0§βΓ &η άβΓ Οδί- ηηά δίΐά- 

\ν&ηά £&γ ηίβΒί πγθΒγ ζητ· νβΓίη§ηη§ δίοηάβη. Ζηηι ϋβ^ΟΓ άβΓ Βο§βη 

άβΓ ^ΓοΒβη Νίδβΐιβη ηπι Οδίβηάβ άβΓ Εηη§δ\ν&ηάβ6 Βαί δίβΒ ΛνβάβΓ 

ΙβΓρΒαηίοη ηοβΒ Κβδίΐβ §βέηιββΓί7; δίβ δίηά ιηίί δίβΒβηάβη Ηβίΐί^βη 

αηδ^βπιαίΐ, νοη άβηβη \νβηί§δίβηδ άίβ ΡβΓδοη αηί άβΓ Οδίδβίίβ άβΓ δΐΐά- 

Λναπά βίηβ Ργ&ο ζη δβίη δοΒβίηί8. ΑαοΒ αηάβΓδλνο §βΒθΓβη βίηζβΐηβ 

Ηβίΐί^β άηΓβ1ι\νβ§; ηίβΒί ζη άβη 40 ΜΜ. (ΜοηβΒβ &η άβΓ Οδί\νηηά ηηά 

αιη νΥβδίβηάβ άβΓ δηάλναηά, βίηβ Οτηιιίίη αη άΐΓβηι Οδίβηάβ9), δο άηΒ 

1. Κ. III νοΓ ΑΒΒ. 302. 

2. 1. I 520. 

3. Κ. III ΑΒΒ. 302, 309, 310, 328, 329; ΚΚ. ΡΒοίο 66; Κ. 8όηΐϊΐβζά&& 

&0. 47 {(Ιβυίδοΐι, 8. 49); Μ. Β&Γ9.Π, αΟ. 60. 

4. Ε I 526-528, 538-540, Τ&ί. 442-4, 5; Κ. III ΑΜ>. 303, 309, 310, 312; Ο. 

Ρ. δοΐιΐβηιβηζ, Οπβηΐ. ΟΙΐΓΪδΙ. ΑηθΙβοία 204, 1977, 147-180,8.170-171; Μ. 

Β&Γ8.Π, &0. 60. 
5. ϋϊβ Τοίε&ΐι I η.α. άιΐΓβΙι ά&δ ΜΡ X Υ - 8ΐ£θ1 νβΓίιηηάβηβ ΑροδΙβΙΙίΐΓοΙίθ 

ζβΐ^Ι ιτιϋ Ηβίΐί^βη ίιη Κβ^ίδίβι· (Ιθγ Εν&η^βΐίβηδζθηβη \νίβάβΓ Αηζβίοΐιβη βίηβδ 
ίϋΓ άβη Καυπα ζιι Ιίΐβϊηβη ΡΓθ§τβιηπΐδ: 3. II 69, 72; Κ. III νοΓ ΑΙ>Ι). 403. 

6. ά. I Α1>1). 59; Κ. III Α&&. 303, 309, 310. 

7. I. I 525;'Κ. III νοΓ Α1>1>. 302. 

8. Κ.ΊΙΙ ΑΒΒ. 303; ν^Ι. ΑΒΒ. 310. 

9. I. I 526-528; Κ. III υογ ΑΜ). 302, Α1)1). 303, 310, 328. 

\νιιηάΘΐ1ίΓ3ίΐ §β^βη ΙίδπιρΓβηάο \νΐάβΓδηο1ιβΓ 

βδ πχβΐΐιοάίδβη ηίβάΐ, βη^βΐιΐ·, άοΓΐ λνβίοΐιβ ζη ροδίηϋβΓβη, \νο άίβ Ιάβηΐί- 

ΙδΙ ηίοάΐ ιτιβάΓ βΓΪίβηηβ&Γ ίδΐ. 

ΒβΓ ΜβΓί,γΓβΓ αη άβΓ δυάλνηηά ίΓ&§ί. ΖίνΠ1ί1βίάηη§ ηηά Ε&Ι βίη 

ΚΓβηζ ίη άβΓ ΙΙ&ηά1, ρηΒΐ> &1δο δβΐιοη ϋίοηο^ΓέΐρΙιϊδοΙι ηίβίιί: ζη άβη 

40 ΜΜ. βη άβΓ Νοίά- ηηά Μ7βδΐ.\νηηά. Βίβδβη ίδΐ ζλν&Γ άβΓ Κπθ^θγ ηΒβΓ 

άβπχ Βίηΐίοηΐΐίοη ίη άβΓ ΚΙβίάηη§ άΐιηΐίοΐι, ΐβάοοά ββΒΐ θγ δίβΐι άηΓβΙι 

άίβ ΒβίδβΙΐΓίίΙ} Ο ΑΓΗΟΟ ηηά άίβ \νβίί1&η£ί^β Β&Γ8ί.β11ηη§ &η£ βϊηβηι 

βί§βηβη ΒίΙάίΓ&^βΓ &Β2, αυ£ άβηι ηαβά άβηι ΥοΓίηΙά άβΓ ^βδΐ\ναηά 

βΐ-ννβ. άΓβί άβΓ 40 ΜΜ. ΡΙβίζ §β£υηάβη ίι&ίίβη. ΙβΓρΙιβηίοη δηβΒίβ βίηβ 

δοΐβΐιβ δοηάβΓΓοΙΙβ άηΓβίι άίβ ΗγροΒιβδβ ρΐηηδίββΐ ζη χηδβΐιβη, ΙιίβΓ 

δβί άβΓ ΑηίηΙΐΓβΓ άβΓ 40 ΜΜ., βίδο λνοΜ Κγποη, ββ§ββί1άβΐ τνοΓάβη3. 

Βίβδ άηΓίΐβ βββΓ Ρ&ηηι ίη ΒβΐΓ&ββΙ Ι^οπιιηβη, \νβί1 άίβ 40 ΜΜ., οβ νοίΐ- 

ζ&1ιΙϊ§ οάβΓ ίη ΓβάηζίβΓίβΓ Αηζεάιΐ, ηΒβΓ&11 δοηδΐ βίδ §αηζ οάβΓ—ίη Το- 

Βαίι II — \νβίί§βΙιβηά Βοηιο^βηβ ΟΓηρρβ Ββΐι&ηάβΐί \νηΓάβη, αηδ άβΐ1 

βίηζβΐηβ δίβΐι βη ΙίβίηβΓ δίβΙΙβ άβΓ&Γΐ αηίί&Πβηά ΒβΓ&ηδΙιβΒβη. 

Βίβ Ροδίίίοη άβδ Βίΐάβδ ΓββΒί-8 ηβΒβη άβΓ Ηβηρΐ&ρδίδ βΓίαηΒΒ βίηβ 

ηηάβΓβ Ιάβηί,ίίίζίβΓηη^. ΒβΓ Κιίβ^βΓ Ιιβΐ ίη δβίηβΐ’ Γβοΐιίβη Ηβηά βίηβ 

δβ1ΐΓ&^ Ιίβ^βηάβ Εηηζβ ηηά Β&Η ηιίί άβΓ ΙίηΒβη βίηβη §ΓοΒβη Βηηάδβΐιίΐά, 

έϋηηΐίοΐι βίηί^βη Κπβ§θπι ίη δβΐϋι Βίΐίδβ, άίβ ηίβΐιί ζη άβη 40 ΜΜ. §β- 

ΙιδΓβη4. Βίβ δ&ΐνΐι Ιείίίβθ νβπνηηάΐβ Κ&ρβΙΙβ ΟδΓβηιβ 21 Ββί &υ£ άβηι 

βηίδρΓββΙιβηάβη Βί1άίΓ&§βΓ5 βίηβη δίβΐιβηάβη Κγϊθ^θγ, ζ\ν&Γ ίιη Ββΐ&ίΐ 

ηηάθΓδ-, ηΒβΓ ίη §&ηζ αΙιηΙίοΙιβΓ Ροδβ ηηά βΒβηίαΙΙδ &11βίη ίη βίηβη) βί§β- 

ηβη 'Βί1άβιτ&1ιηιβη,63 νβΓηιυΙΙίβΙι άβη Μ. ΟβθΓ§·ίθ8. Εγ Βάΐΐ ίη άβΓ Γββΐι- 

ΐβη Ηηηά δβίηβ Ε&ηζβ, ίη άβΓ ΙίηΒβη δβίη αΒ^βδβΙιηεάΙΐβδ Ε&η§δβ1ιν’βΓΐ; 

δβίη Ρβηάβηί *υ£ άβΓ ΝοΓάββίίβ ίδί άβΓ Β1. ΤΙιβοάοΓΟδ7. Αΐιηΐίβΐι ΐΓβ§1 

άίβ Οδΐ\νβηά άβΓ ^ηβ^^οηηβ νοη ΟοΓβΐηβ 18 Γββΐιίδ ηβΒβη άβηι Βία- 

Βοηίΐβοη, ν/ϊβάβΓηπι &1β ίδοΙίβΓίβ ΜΒοηβ’, βίη Βίΐά άβδ δίβΐιβηάβη ΒΙ. ΤΙιβο- 

άοΓΟδ, λυοΒΙ ο Χήρων, &1δ Κγϊθ^θγ ιηίΐ ^βζηβΡΐβπι δηΒβΙ8. Ββί άίβδβη, 

ηίβΐιΐ άβη 40 ΜΜ., ίδί άβΓ δοΐάβί ηη άβΓ ΟδίΛνβηά Λ^οη ζβνη^ίη βίη- 

ζηοΓάηβη. ΒβΓ Β1. ΤΙιβοάοΓΟδ ο Τίίοη ντΐΓάβ άίβ ΚβίίβΓ &η άβΓ Νοτά- 

1. Γ I 528; Ε. III Α&&. 309. 

2. ά. I 528; Ε. III ΑΒΒ.-303, 318, 
3. ά. I 528 Αηηι. 3. 

4. Ο-. Ρ. 8 ο Ιι ί 6 ηι β η ζ, Ιδί&ηΒ. ΜΗίβϋ. 30, 1980. 
5. Υ£ΐ. 9. Τβί. 43-3. 

6. Α. Μί. Ε ρ δ ί β ί η, Κοοίί'οηί Οΐι&ρβίδ ΐη ΟοΓβΓΠβ Vαΐΐβν, Ο^ρραάοοΐα : 

ΤΒβ Υιΐ&ηΐι ΟΓοηρ &ηά ίΐιβ ΟοΙιαΓηπ ΟΙιυΓοΙιβδ, Οβιΐι. βΓοΙιόοΙ. 24, 1975,115-126, ΑΒΒ. 2. 

7.1.1 476; Β. Ρ. 8 ο Ιι ί β ηι β η ζ, Ιδίαηΐ). ΜΗίβϋ. 30, 1980. 

8. 1.1 486; Ο. Ρ. δοΐιίβιηοηζ, ΖηΓ ΟίΓοηοΙο^ίβ άβι· Βαρρ&ϋοΐαδβΐιβη 
ΡβΙδίϊΐ&ΙθΓβΐβη, ΛγοΒϊοΙ. Αηζ. 1970, 253-273, 8. 265; ΚΚ. Ρϊιοίο 42. 
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νν&ηά, \νοΜ ΟβθΓ§ίθδ υηά ΤΙιβοάοΓοβ δί,ΓδΙβΜβδ1, Ιιβδί,βηδ ©Γ§©ηζ©η 

(ν§1. Οογοπιθ 18), ]©(1οο)ι ζβί§βη ά©3 ΚθϊΙθρΙηΜ νοη Οβοι^ίοδ άίνβΐώ 
ηβΒβη άβηι Βίΐά άβδ δίβΕβηάβη, πιυίπιηβΐίοΐιβη 0©θΓ§ίοε ίη ΟδΓβηι© 21, 

άίβ §β§βη&Β©ηάί§βη ΚβϊΐβΓ ©η άβι* ΛΑ'3.η<1 νοη 8©Ρ1ι Ιόΐίδβ Λνοΐιΐ Οθογ- 

§ΐθ3 υηά ΤΙιβοάοΓΟδ — ηβΒβη &βθΓ§ΐθ8 υηά άοη ΙοβίοΙβη ΤΙιβοάοΓοί ©1δ 

δΐβΐιβηάβ Κπθ§θγ 9η άβη Ρίβίΐβϊη2 δθ\νίβ άίβ Εβίάβη ΟβοΓ^ίοδ-ΒίΙάβΓ 

ίη ΌίΓβΕΙί Ιάΐίδβ3, άαΒ ©3 δίοΐι ©η άβΓ Οδΐινβηά νοη ς&νυ$ίη αιιοΐι ηιη 

©ίη ζχνβίΐβδ Βίΐά νοη Οθογ§ιο8 οάβΓ ΤΙιβοάοΓΟδ 8ίΐ'©ΐβ1βίβ3 Ε&ηάβΐη 

Ιίαηη4. Οβθχ*§ίθ3 Μΐΐβ βίηβ ΡβΓβΠβΙ© ©η άβΓ Οδΐ·\ν©ηά άβδ ΝβΠΐιβχ 

νοη ΡϋΓβηΙί.δβΙα Ιαίίδβδί, \νο βι* υηχνβίί άβΓ 40 ΜΜ. βΐ>βηί©11δ ηιίΐ Ρηηζβ 

υηά δβϊιίΐά δΐβΕΐ5. Αικάι ©ηάβΓβ Η©ί1ΐ§© δίηά ηίβΜ ©ιΐδ^βδοΐιΐοδδβη, 

©ββι \νο1ι1 \ν©ηΐ§©Γ \ν©1ΐΓδο1ιβίη1ίβ1ι. Κπγ βίηβ ΖυθΓάηυη§ ζυ άβη 40 ΜΜ. 

§Π)ΐ ©8 ίηάθδδβη ΡβίηβΓίβί ΑηΙιαΙΐδρυηΚΐβ. 

Όηπιΐί άϋτίΐβ βίοΙίθΓ 3βίη, ά&Β ίη ς&νυ^ίη ηΐοΜ ιηβΙΐΓ ©1δ βί\ν© άίβ 

Η&ΐίίβ άβΓ 40 ΜΜ. &Ρ§βΡίΜβί \ν©Γ. Εδ 8©ΐ ΐβδί§β1ι©1ΐ6η, ά&Β ά©Γ ΜβΙβΓ 

ηυοΡ ίιη Ζβηίΐ άβδ 0©\νο)1)θ8 ιηίΐ ητιτ νίβΓ ΡρορΕβΐθηιηβά&ίΙΙοηδ6 Εβίηβ 

νο11δΐ©ηάί§Εβίΐ δηΒΙΓΘΜβ. Ββί άβη 40 ΜΜ. §©Ι) ίϊιπι άίβ §ιοβ© Ζ&Μ 

©ίη© Ββφΐθΐηθ Μο§1ίοΡ1ί©ίί; άβδ ©ηδβΐιβίηβηά ζιι Εΐβίηβ Βί1άρΓ0§Γ©πιπι 

(ΙβΓ υη§βλνόΙιη1ίβ1ι §ΓθΒβη Κίροϊιβ ©ηζυρβδδβη; ά&δ Ββάϋτίηίβ Μθγζιι 

§©Ρ9(1β ©η άβΓ Νοϊάχνβηά βιΊιβΙΙΐ ©ιΐδ άβΓ ΜΟβάβιΕοΙυη^ άβΓ Κτβαζί- 

§ηη§ ϋΡβΓ ©ίηί§©η άβΓ 40 ΜΜ. υηά άβη ΚβίΐβΓΐιβί1ί§βη δθ\νίβ άβη άβηβ- 

Ββη άβη Κβδΐ άβι· λΥ&ηά ίυΐίβηάβη Ββίάβη Εη§βΙη7. Β©Β άθΓ Μ©1θγ δίοΐι 

ίίϊΓ άί© 40 ΜΜ. βηΐδοϊιΐβά, ηι©§—ιιηίβΓ άβτη ΥοΛίΙά άβΓ Λρδίδΐίοπιρο- 

1. α. Ρ. 8 οΐι ί β ίη β η ζ, Κοηι. (^©ΓίΑΙδοΒΓ. 71, 1976, 133-174. 

2. ,1.1 475; Ρ. Μ ο γ 9 ιι χ, ©Ο.Β6;Κ. II ΑΒΒ. 21, 32; Α. \Υ. 'ΈρβΙθΐη, 

αΟ. ΑΒΒ. 2; α. Ρ. 8 ο Β ί 0 ίη β η ζ, ΙδίαηΒ. ΜίίΐβίΙ. 30, 1980. 
3. Ρ Εαίοηίηίηβ, Νοίβ δΐΐΓ υη νογ&§β βη 0©ρρ8(1οοβ (βίβ 1959), 

Β^ηίΐοη 28, 1959, 465-477, 8. 474; Ν. υηά Μ. Τ 1ι ΐ β γ γ 7, νογ&§β 8Γθ1ιββ1ο- 

§ΐιριβ βη Οηρρδάοοβ—(Ιηηδ 1β πη&δδϊί νοίοηπίςυβ άη Ηβδ&ιι Ρηρ, Ηβν. ΕΙ. Βγζ. 19, 

1961, 419-437, 8. 426; ΤΙ. 186, 188, Τ&ί. 89ο; Κ. III νοΓ ΑΒΒ. 521; Υ & ηη§ΐ, αΟ. 

91; ΙΑ). ΑΒΒ. 26 (βΙ&Ιΐ οόίβ δυά-οηβδΐ Ιίβδ οόίβ ηοΓά-βδΐ). 
4. Ρθορίιαηΐοη ίαΙΐΓί ίτη Ιι&§ίο§Γ9ρ)ιίδοΙιβη Ιηάβχ &Ι1β Ιίηρρηάοΐάδοΐιβη ΤΙιβ- 

οάοΓ-ΒϋάβΓ υηίβΓ «Θεόδωρος τη. Εηο1ΐ3.ΐί&, 17 ίβ\τ.», ηΐδο ©Ιδ Τ)ιβθ(ΙθΓθδ ο ΙίΓοη 
(1. II 505), ΕβδΙΙβ ά3.§β§βη ίιη ΙΙίοηο§Γηρ1ιΐδο1ιβη Κβ^ΐδίβΓ αΐΐο ηηίβρ ΤΙιβοάοΓΟδ 
δίΓηίβΙαΙβδ. Νιιγ ίη βίηϊ^βη Ρδΐΐβη ΙδΒί; βϊοΙι άίίίβΓβηζϊβΓβη (ν§1. Ο. Ρ. 8οΜβ- 

ιη β η ζ, ΑγοΜοΙ. Αηζ. 1970, 253-273; 4 β γ δ β II) β, Κδιη. <3η&ιΊα1δθίΐΓ. 71, 1976, 

133-174; 4 β ι* δ β 1Β β, Ιδίηηΐ). ΜΐΙΙβΠ. 30, 1980. 

5. ΤΙι. 140. 
6. I 528, Τηί. 142-1; Η. III ΑΒΕ. 302; ΚΚ. ΡΙιοίο 66; Η. 8 δ η τη β ζ 4 9 ρ, 

90. 47 (4βυί5β1ι 8. 49); Κ β 8 ίί ί η ηΟ.; Μ. Βητ&η, ηΟ. 58-60. 
7.1.1 526-528, 538-540, ΤηΓ. 142-4, 5; Κ. III ΑΒΒ. 310; Μ. Β 9 γ 3 η, *0. 60. 
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δίί-ίοη—©υοΐι ιηίΐ ίΐιΐ’βη πΐ9§'ίδβ1ιβη ΚΓβίίβη ζιΐδ9ΐηιη©η1ιηη§βη? Πιγ άί© 

βδ βΒβη αηϊ νο11ζ9ΐι1ί§Ιί8Ϊί ηίβΐιί &ηΙε&ιη; ζχν&Γ ίδί ϋιτβ δίθΠηη§ αη βίηβΓ 

δ©η1ίΓθοΜβη λΥηηά οίιη© ΤϋΓβη υηά Ρβηδί,βΓ ΙιίθΓίΐίΓ νΓβηϊ§ οΡαΓηΡΐβΓί- 

δΐίδϋΐι, ]©άοοΙι Ιίδηηΐβ ίΙΐΓβ ν©Γ§βδ©1]5β1ΐ9ίί,ηη£' πιϋ Κβίί©Γΐϊ6ί1ί§βη άδίϋΓ 

βρΓββΙιβη1. Είηβ δοΐβΐΐθ Ό©ηίηη§ Ρτϋ§Θ άβηι ΒίΙάΡοιηροδίίοιίδοΙι ΡβίΓβπι- 

άβηάβη Όβίαίΐ Ββοΐιηηησ, ά©Β ©πι ΝοΓάβηάβ άορ λΥβδίΛναηά Ιβδα Ταιιίβ 
ίη ά©η Ρπβδ άβΓ 40 ΜΜ. ©ίη§βδθΗοΒθη- χνιιΓά©2. Είηβ ν©Γ{.9ΐΐδβΕιιη§ 

άβΓ ΕηΙγβΜοδ-ΟΓυρρθ ιιηά άβΓ .ΙοΓάαηίαηίβ Ε&1ί© ζυ άβΓ βίηίβυβίιίβη- 

άβΓβη ΑηοΓάηυη§ άβΓ ΤΙιβοΙοΕοδ-ΙναρβΙΙβ §βϊϋ.1ΐΓ·ΐ, \νο ©η άβΓ λΥβδΙχναηά 
άβΓ Εν&η§β1ι,βηβ3'θ1ιΐ8 ιηϋ άβΓ Αη©δΐ9δίδ βηάβί ιιηά ©ιιί άβηι ηοβΕ νβΓ- 

ίη§1)©Γ©η ΝοΓάΐβίΙ άβΓ λΥ©ηά βίη Ειίοδ δίβΕβηοΙβΓ Ηβίΐίξβτ Εβ§ίηηΐ, άβΓ 

ά©ηη άϊβ ΝθΓά\ν©ηά ©ηδΙηΠί3. 0©Β ΙιίβΓ ©ΙΙβ άίβδ© Η&)1ί§βη ζυδ©ηιηιβη§β- 

ΙιΟΓβη, ζβί§1 ά©8 ΌΡβΓ§Γβίίβη άβΓ ΕΓ©ηβη νοη άβΓ λΥβδί- ©ιιί άίβ ΝοΓά- 

ιν©ηά4 ιιηά βηΐδρπβΐιί ϋΒβΓάίβδ άβιη Κοηζβρί άβΓ Β©ζίβΙιτιη§βη άιίΓοΙι 

άβη Β©ιιπι5. Νογ άηΓβΙι άίβ υηΐδί,β11ιχη§ Εοπιηιβη ίη £©νιι§ίη ΕηίγοΕϊοδ 

αηά δβίηβ Ββίάβη ΜϋδίΓβϋβΓ άΐΓβΡί ηβΒβη άίβ ΤϋΓ ηηά ά©δ άαΓΐΐΡβΓ 

1ίβ§βηάβ ΡεηδΙβΓ ©1δ ιηδ§1ίοΕ© Είη§©η§β ίηΓ άίβ Γ>&ιηοηβη6. 

Μίΐ άβΓ άρϋΐβη Ζοηβ άβΓ Ύνβδίλνηηά δβΐιβίηΐ άβι5 Μ©1©γ δβίηβη Ρηη- 

άυδ ©η νοΓΐ©§βη ΘΓδοΙιδρΓί, ζιι ΕδΒβη, δο ά©Β ©γ, υηι άί© ΝοΓάχνβηά ζυ 

ίϋΐΐβη, ©υί ά©8 ΡυΓζ ζιινοΓ ιηίΐ ΒβδδβΓβηι Ορυηά ©η άβΓ λΥβδίχνβηά νβΐ1- 

χνβηάβΐβ Μοΐΐν άβΓ 40 ΜΜ. ζιΐΓϋοί^πίί. ϋίβ Μοηοίοηίβ λνίΐ’ά ©Γδΐ άπροΐι 

άίβ Ββίάβη ΚβϊΐβΓ ©0§βΡΓθοΕβη, άίβ ©ΡβΓ ΐΙΐΓβΓδβίΙδ, &0§βδβ1ιβη νοη άβι* 

Ε©γ})θ άβΓ ΡίβΓάβ, 1βάί§1ίβΙι ζΛνβίηι©1 ά©$ §1βίο1ιβ ΜοΙ,ίν \νίβάβι§β1)βη7 

υηά άβΓ©Γΐ βΒβηί&Πδ ©1δ ΕϋβΕβηΒϋΒβΓ λ\άΓΕβη; ©ηάβΓ8Υ7ο ίη Κ©ρρ©άοΕίβη 

βίηά ζν^βί Ιιίηί,βΓβίη©ηάβΓ Εβιτβίίβηάβ ΜδηηβΓ 8©Εγ δβΐΐβη8. Η©1ίβ άβΓ 

Μ©1βΓ ίη© Β©Ι)Πΐβη βίηβδ βίηΐιβϋΐίοΐΐθη ΚοηζβρΙβδ ίϋΓ άϊβ §·©ηζο ΚΪΓβΙιβ 

1. Α. ΟΓ&139Γ, ΜητΙγπιπη 2, 1946, 278, 302-304. 

2. Η. III ΑΒΙ). 302; ΚΚ. ΡΙιοίο 66; Η. 8 ο η ίη β ζ 4 &.ρ, αΟ. 47 (4βιιίδο]ι, 
8. 49). 

3. 3. I 125, Τ&Γ. 34-1; Η. II ΑΒΙ). 124, 129. 

4.1.1125; (3. Ρ. 8 ο Ιι ί β ίη β η ζ, Ηδτη. ΟιχηΓί&ΙδοΙη*. 71, 1976, 133-174, 
Αιιιη. 231. 

ο. Ο. ϋ β ίη η δ, αΟ. 13-14. 

6. Α. Ο γ 9 Β α γ, ΜαιΊγΓίυπι 2, 1946, 278. ϋίβδβ Ββ4βιιίιυι§ \νίι·4 Ββδοη4βΐ'8 

αη§βηί9ΐ]ί§ Ββί 4βιη ΙνΓβυζ ΰΒβΓ 4βιη ΡβηείβΓ ίη ά&ν 8ϋ4^'9η4 νοη Υ4ειη1) Ιιίΐίδθ, ηιιί 
498 Ηβ1βη9 υη4 Κοηδίαηίίη, Ββί4δβίίδ 4βδ ΡβηβίβΓδ δίβΒβη4, ΓηβΙΐΓ ζβί§βη, αΐδ 4ηΒ δίο 
βδ Βαίίβη: Κ ί η γ ο 5 5 - Υ 9 η - Μ 9 η ί; γ 9 η. 90. ΑΒΒ. 157; ΤΒ. Τ9ί. 53; ΤϋίβηΒ 
Ββί Ο 9 Β γ ί β 1, ©Ο. ΑηΒαη§ II; Κ. III ΑΒΒ. 498; Μ. Β & γ 9 η, 90. 77. 

7. Κ. III ΑΒΒ. 326. 

8. α. Ρ. 8 β Β ί β ίη β η ζ, Κοπι. ςΐι^ΓΡϋδοΙη·. 71,1976, 133-174, 8. 155-156. 
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ηιβΙΐΓ άβΓ 40 ΜΜ. &1)Ι)ί1ί1οη \νο11βη, δο Μΐίβ β& ηδΐΐθΐ· §θ1β§βη, βίηβΓδβίίδ 
8ΐιοΐι (Ιϊβ οΒβΓβη Βί1άΐΓ8§βΓ άβδ ΑρβίδΒο^βηδ πιϋ ]β άίβϊ νοη ίΐιηβη ζη 
ΒθδθΙζβη, ηηάβΓβΓδβίΙδ ίίΐΓβ Κβίΐιβ αη άβΓ ΝοΓάτν&ηά ζυ νβΓίϋη^βΓη ηηά 
άβη ΙιίηΙβΓβη Κ,βίίβΓ ηαοΑ άβιη νοηΜΙά άβΓ 6βίάβη βίηαηάβΓ ίη άβη Νί- 
δοίιβη άβΓ οδΒϊοΙίθη 5ϋά- ηηά ΝοΓάλν&ηά ^βηηββϊδίβΐιβηάβη ΕΓΖβη- 

^βΐ1 8η8ίβ11θ άβΓ Εβίΐί^βη Ειηυ ηηά (Ιθδ ΜβΓί^ΓβΓδ &γπ Οδίβηάβ άβΓ 
δϋά\νηηά υη1βΓζυΙ)πη£βη. Είη Μθγ βυί άίβ Αρδίδ ζυ£β\ν&ηάΙβΓ ΚβίΙβΓ 
Εϋίΐβ ΐϊΐίί άβιη Οβ^οηυΒβι* αυί άβΓ ΝοΓάΛνοηά άίβ ΑηοΓάηυη£ βΓ§β1)βη, 

άίβ ίβϊρίι&ηίοη ίΰΓ ΟδΓβιηβ 15 ΓβΙίοηδίΓυίβΗβ2. Αηεΐ&ί,ί βΓννβοΜ. άβΓ 
ΒθΕογ (Ιθγ ΝοΓάλν&ηά άβη Είηάηιοΐί νοη νίβΐ ΙηφΓονίδ&ίίίοη ηηά Ιιαΐ 
άβΓ&Γί βίηβ ίπΐΐιβ Ρ&Γ&ΙΙβΙβ ίη άβη ]ιΐδΙΙηίαηίδοΙιβη Εαη§1ΐ8ηδηιθδ&&6η 
νοη δ&ηΐ ΑροΙΙϊηαΓβ Νυονο ίη Κ&νβηηβ, λνο άίβ ΡΓΟζβδδίοη (Ιθγ 26 Μ&γ- 

ΙγΓβΓ Βζ\ν. 22 «Τυη^ίΓηυβη ίη νβΓ£ΐβίο1ώ&Γ6Γ Είηίδπαί^Μΐ ηηά οϊιηβ 
0Γί§ΐηβ11βδ Κοηζβρί άίβ ηυΓ ο&βΗΊδοΙιΗοΙι νοη άβη εΐΓί&ηίδοΙιβη Μοβω&βη 
6βίΓβί1οη Ιαη^βη Είδοΐιβη ίΰΐΐβη ιηυβίβ, οϊιηβ άηΒ θδ αυί βίηψβ Ρθγ- 

δοηβη ιηβΙΐΓ οάβΓ \νβηί§βΓ ηη^βΐίοιηιηβη \υ&γθ3. 

Αΐιηΐΐοΐι §γοΒο Εΐϋοΐιβη \νΐβ ίη £&νυ§ίη §εώ βδ — ηαοΒ &11§βηιβίηβΓ 

ΑιιΓί8δδηη§· ζη έάιηΙίοΙιβΓ Ζβίί—ίη Τοίε&ΐι II ζη άβΙζοήβΓβη. Ζη άβιη υηι- 

ίαηοτβίοίΐδΐβη Ιί&ρραάοΐάδοΐιβη ΡΓο^Γαηιιη νοη Βίδοίιδίβη4 ρ&βί—ηβββη 

ηηάβΓβη ΗβίΙί§βη—άίβ νβπηυίΐιοΐι βίηβΐ νοίΐδΐέίηάί^β δοΚηΓ άβΓ 40 ΜΜ.5, 

νοη ίΡηβη πιθΙιγ εάδ άίβ ΗαΙΗβ &η (Ιθγ ΝοΓά- ηηά άβΓ δϋάΝναηά άβΓ Νηοδ- 

(^υβΓίοηηβ, άίβ ϋβΓί^βη νοη άοΓί &υϊ Βί1άΙι·8£βΓ ίη άβΓβη ΝϋΒβ ϋΡβΓ- 

\ναο1ιβΓηά. ΙβΓρίιαηίοη Ιίοηηΐβ 6βί 31 Ηβί1ϊ§βη άίβ Ν&ιηβη ηοοίι Ιβδβη; 

δίβ ΡίβΙβη Ιίβίηβ δοΚν/βΓλνίβ^βηάβη ΡΓοΜβιηο6. Βίβ ίβΐιίβηάβη ηβυη 

1. Κ. III Α56. 309, 310. 

2. 1. I 495. 
3. α. Β ο ν ί η ί, Ρΐβ Μοδ&ϋίβη. νοη Κανβηηα, 4. Αυίΐ., ΜϋαηοΛνϋΓζβιΐΓ^- 

ννίβη 1956, Τ&ί. 20, 25, 26; ά β γ δ β 11) β, δαηΙΆροΙΙϊηηΓβ Νηονο ϊη Κανβηηα, 

Ζυποΐι - 81αΙΐ&βΡΐ 1961, Λ55. 8. 5, 11, 17, Τ&ί'. 3-7, 49-52, 56-62, ΡηΓίιίηί. II, III; 

Κ. λν. Οβΐοΐιηιηηη, ΡΓϋΙιοΙιπδϋΐοΙιβ Βηηίβη ιιηά Μοδαΐΐίβη νοη Κ&νβηηα, 

Βηάβη-Βαάβη 1958, Τ&ί. 98-110, 120-132, 134-135. 

4. ί. I 320. 
5. Κοίΐ, Τη£. ηηοΐι 8. 224, 8. 227 Ληιη. 1; I. I 313-316, Ταί. 71-1, 2, 72-1, 2, 

79-1, 2, 83-2, 87-2; Κ. II, ΚαιιπίδοΙυαιΙήΜ νοΓ ΑΒΒ. 61, Α51*. 98, 99. Α55. <1βΓ Νορά- 

\νηηά αιιοΐι Βοΐ 1. ϋ. \ν 1ι ί ΐ ί η §', \Υ1ιβΓβ Εατίγ ΟΙΐΓΐδΙϊ&ηδ ΒίνβοΙ ΐη Οοηβδ ο£ 

Κοοίί, Ναι. Οβθ£Γ. Μα§;. 76, 1939, 763-802, 3. 790; Β. Ταί. 49; Κ ο 5 ί ο ί, αΟ. Ταί. 

27; Τβϋθ νοη ϊΚγ: <3. ά β -Ιβτρίιαηίοη, Βα νοίχ άθδ ΜοηυΓηοηίδ Ν.8. Ταί. 

27; ΗοΙζηχβίδίοΓ - Ραίιτηβι*, αΟ. Ταί. 42; ΝαΙ. θβθ£Γ. Μα^. 113, 1958, 

122-146, 8. 143; Β. Ταί. 48; Κ β 3 Β ί η, αΟ. 

6. 5. I 314-316. 
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ηαίιηι θγ (ρΐαηδίββΐ) ηηΐβΓ 6βη Εναη§β1ίβηδζβηβη Οθγ δϋ<1\ν&η(ί ίη <Ιβη 
Τ^ηιραηοηίβΐίίβρη 6θγ ίϋηί ΑΓίίαΟβη υηά αηΐ 6βη νίβι Ζν/ίοΒβΙη ζνά- 

δοΡβη ίΐιηβη αη? ^νο (Ιογ Ρηίζ αΒ§θία11βη ίδΐ1. ϋίβ Ηβί1ί§βη δίηά 3πγο1ι- 
\νβ§ ίη ΓβίοΙιβΓ Ζίνί1Ιί1βίάυη§’ ηηά Ιαδδβη βο ίΙΐΓβ ϋίοηο^ΓθρβίδοΙιβ ΗβΓ- 

ϊνΐιηίΐ νοιη Οβίοΐ^β Οβδ δίβ^τβίοίιβη λΥβΙΙ/βηΙίαίδβΓδ ΒΙ&γ βΓίζβηηβη. ΌίβδβΓ 
Ββζυ§ ΛνΪΓίΙ 6βί άβη Ββίάβη ζβηΐΓαΙβη Οηιρρβη ηοοίι αηάβηνβίϋ^ §τβίί- 

68γ; ϋίθ Τγπιραπα ΒβίάβΓ δβΗβη\νϋηΓΐβ ίΓ8§βη βίη δΙίηΙρϊβΓίβδ Κγθιιζ, 
αιιί άβδδβη Υίβηιη^ βίη ΟίΐΓΪδίυδ - Μβάαίΐΐοη 1ίβ§'ί2. υηίβΓ άβη ^ηβ^- 

βαΙΒβη ββίΟβΓ· ΚΓβηζβ δΐη6 ]β υοΜ ΑΓΐί8(Ιβη, ίη άβηβη 16 Οθγ 40 ΜΜ. 

δΙθΒθη; ]β ζν^βί ν^βίΐβΓβ ββίίηάβη δίοΐι αΐδ ΜβΟαίΙΙοηδ οββΛαΙβ Οβδ (^υβΓ- 

ΡαΠίβηδ άβδ δϋΟΙίΓβηζβδ υηΟ ίπι Ζβηίί 6βδ 0-β\νο16βδ νοΓ 6βιη οββΓβη 
Αγπι 6βδ ΝθΓ(Ι1ίΓ·βηζβδ. Βίβ Ηϋΐίίβ Οθγ 40 ΜΜ. υπι§ίΜ. άβΓ8Γί ΟΒιίδΐηδ 
ηηά δβίη Κιβηζ, δο νάβ ΟβΓ νοη υηίβη ίη άίβ Κηρρβΐ δοΚηυβικΙβ Ββ- 

ίΓαοΙιΙορ ίη Κίβ\ν άβη Ρ&ηίοίίτ&ΙοΓ ίηπιίίΐΘη άβΓ 40 ΜΜ. δίβΜ ηηά δο 
\νίβ δίοΐι ίη ΟοΓβπιβ 3 άίβ 40 ΜΜ. πη^β ιιηι ά&δ Ββοΐοβηίορβαζ §πιρρίβ- 

Γβη. 

Βίβ ϋ6η§βη άβΓ 40 ΜΜ., άίβ ΜβίΐΓζαΙιΙ νοη ίΐιηβη οΐιηβίιίη αιιί άίβ 

ΡβδοΡβίάβηβΓθ ναπ&ηί.6 άβΓ ββίάβη ΒαΓδΙβΠηη^δίοηηβη, άαδ Μβά&ίΐΐοη, 

ΓβάυζίβΓΐ, ννίΓΐ^βη άβηι^β§βηϋ6βΓ δοβοη \νβ§βη ΐΙΐΓβδ δΐαηάοΓίδ βΐιβϊ· αΐδ 

ηβββηδϋοΐιΐίοΐι οάβΓ νοη άβηι ηιη ΜοΙίνβ ίίίΓ άίβ ηη§β\νδΕη1ίοΕ ^Γοββη 

ΕΙϋοΕβη 6βδθΓ§Τβη ΜαΙβΓ βίηβΓ ]α Γϊϊγ άίβ Ββάβιιίιιη^ ΕίηΓβίοίιβηάβη 

νοΓΐβ§β ιηίί ΓβάιιζΐβΗβΓ ΑηζοΡΙ οά Ιιοο Ρίηζυ^βΐίϊ^ί. Ληι λνβίίβδίβη νοη 

άβη ΖβηΐΓ&Ιδζβηβη βηΐίβρηΐ δίηά ζνΓβί Μβάαίΐΐοηδ αιιί άβΓ λνβδΐδβίίβ άβδ 

Οβλνδίββ-Μίΐίβΐίβίίδ, Γβοΐιίδ ηηά ΙίηΒδ νοηι Είη§αη^. ΟβΓαάβ δίβ Ιίδηηβη 

άβηι ΟΙ&ηβϊ^βη, άβΓ άίβ ΚιγοΙιθ ηιίί άβηι ΒΙίοΒ νοΓηβΙπηΠοΙι ηηί 

άίβ Αρδίδ, αΐίβηί&ΐΐδ ηαοΐι άβη δβίίβη, 6βί.Γ&1., αηι νΓβηί§δίβη &ηΓ§βί'δΙ1βη 
δβίη, ΛνβίΙ δίβ ίη δβίηβπι ΒηοΒβη 1&§βη, ηββΓάίβδ ββδοηάβΓδ δί&Γΐζ ίηι Βηη- 

ίίβΐη, άα άίβ Ιβηδί,βΓίοδβ ΚϊγοΙιθ ιιιιγ νοη \νβδ1βη ΙιβΓ άηΓοΙι Τοίβηΐι I 

Τα^βδίίοΐιΐ βοΒαητο5. 3βΓρ1ΐ8ηίοη δ&ΐι ΜβΓ ίπη§β§βη βΙιβΓ βίηβ ββνορ- 

ζη§1β Ροδίΐίοη ηηά \νβΓ άβδν'β^βη £βηβί§1, άβη ΙιίβΓ ββ^ββίΐάβίβη Ηβί- 

1ΐ£βρ, ΚγΓίοη ηηά Κ&ηάίάοδ, βίηβ δοηάβΓΓοΙΙβ ζηζηδοΙίΓβίββη, άίβ ΙηΓ 

άίβ Ββη1ηη§ άβδ Οδί\ν&ηά-ΤΙβί1ί§βη νοη (^ανη^ίη πιββ^ββΐίοΐι \νηΓάβ4. 

ΕηΒνβάβΓ ΐΓίίίΐ άίβδ ηίοΐιΐ ζη, οάβΓ άίβ δοηάβΓΓοΙΙβ §ί11; ηίοΐιί άβηι ΟΙαη- 

6ΐ§βη, δοηάβΓη βββΓηιβΙδ άβη Βδδβη ΜδοΕΐβη: Ββίάδβίΐδ άβδ Είη§ηη§δ 

1. 3.1 316, Ταί. 71-2. 

2. 3. 1 299, 318, Ταί. 71-1, 2, 72-1, 2. 

3. 1. Ταί. 62-3, 63; Β. Ταί. 48; ΚΚ. ΡΙιοΙο 67; ν^Ι. Ο. Β ο ν ί η ί, δαηΡΑροΙ- 
ΙίηαΓβ Νυονο ΐη Κανβηηα (1961) 5-6. 

4. 1. I 528 Αηηι. 3. 
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£β\νίδ3βΓΐη&ββη ϊιη ΗίϋίβιΊιαΙί Ιίβξβηά, Εοηηίβη άίβ ββίάβη Ι^Γ&ίΐ. ϊΙιγθγ 
ιη&§ίδββθη (^υεάίίέίίοη ίίιηβη άβη Είη§βη£ νοηνθΙΐΓβη. Είηβ δοΐοΐιβ Οβη- 

ίυη£ ίδί ίηάβδδβη ίτθ£\ναπϋ§. λνβίΐ δοηδί ίη Τοίίβΐι Π άβΓ&Γίΐ^β Ζη§β 

ηίοΐιί ΕΙαΓ ββινοΗ,Γβίβη. Ζ\νεΐΓ δίβΡβη ΒνδίιηαοΡοδ ηηά ΓΑΗΝΟΟ (Πϊγ 

Γάϊος) νοη άβη 40 ΜΜ. ίη άθΐη ζυηι ΟίΜίοπίΡοη ίηΙΐΓβηάβη Βο^βη ηηά 

άαπήί νοΓ άβι- Νβββηηρδίδ ίη £ΐβίβΡ&Γίί§’βΓ Ροδίίίοη \νίβ άίβ δβοΐΐδ άβΓ 

40 ΜΜ. υογ (Ιθγ Ηαηρίηρδίδ νοη £&νη$ίη; άβΓ ηβοίΐδίβ Βο§βη ίΓβ£ί 

Κΐηηάίοδ ηηά Ιΐίβάβδ, βββηίαΐΐδ νοη (Ιβη 40 ΜΜ., ηηά άβΓ νοΓ άβΓ Μίί- 

ί,βΐηρβΐδ νοη ΤοΕεάι II Κοηδί&ηίίη ηηά ΗβΙβηβ. ΑβάοοΡ Ε&ββη άίβδβ 

ΙιίβΓ ηίβΐιί ίπι Ζβηίΐ βίη Κχβηζιηβάδίΐΐοη ζ\νίδοΙΐθη δίοΐι, άβδ άβη βί§βηί1ί- 

οΐιοη αροΐρορηίδοΐιβη Οβίιβίί άβΓ Κοπιροδίίίοη ηυδπιαοΜ1. Εβάί^ΙίοΕ 

ΐη άβη βΓΐιοΟβηβη Ηβηάβη άβΓ βχοβρίίοηβΠ βίδ ΟΓβηίίη &β§ββί1άβίβη 

Ηβίβηβ ηηά άβιη Ιβηο-βη, δβΐιίβηΐίβη ΙνΓβηζδζορΐβΓ, άβδ άβΓ ΚβίδβΓ—\νίβ 

άίβ δοΐάβΐβη ίΙΐΓβ Εβηζβ—ίη άβΓ Γββΐιΐβη Η&ηά ΜΙί, νάΓά δίοΐι άίβ ηΓ- 

δρΓΐίη^ΙίοΙίΘ ΙΕοηο^ΓβρΙιί© βηάβηίβη. ΕβΠδ άίβ Ηβί1ί§βη ίη άΐβδβη Βο§βη 

βίηβ βροίΓορϋίδοΙίθ Ββάβηίηη^ Ραίίβη, δοΐΐΐβη βδ άίβ ίη άβη βηάβΓβη 

αιιοΡ, )βάοβ1ι δίηά άίβ Ιιΐ. ΤίιγτδΟδ ηηά Εβηΐάοδ ίπι Βο^βη νοΓ άβΓ Ργο- 

ί,ηβδίδ βΡβηδΟ \νίβ άίβ Μ. ΒβΓββΓβ ηηά ΚαίΡβηηβ ίιη ηοΓά,ΙίβΙιβη Ζ\νί- 

δβββηβο^βη2 άβίϋτ· ηίοβί ΐγρίδββ. ΕΡβΓ πιδοΐιίβ ηιβη άβη Τγπιρβηοη- 

Κοπιροδίίΐοηβη βίηβη δοΐβΐιβη δίηη ζιΐδββΓβίββη: Οίβ δΡηΙρίβΓίβη Κχβηζβ, 

άβΓβη Απηβ δβίίΙΐβΡ ηηά οββη βίδ βηδ Οβ\νο]ββ δίοββη, \νΪΓΕβη νάβ ν©Γ- 

δΐΓβΡυηο'βη, άίβ άβδ \νβ§οη δβίηβΓ ηη§·βν/δΡη1ίβΙιβη ϋίηιβηδίοηβη ββδοη- 

άβίδ Ιββίΐβ ΟβλνόΙΒβ ββδίϋίζβη. Είη Κγθιιζ ηηά ηχίί ίΐιπι άίβ 40 ΜΜ. 
ηιηβίβη άβΓ πιβ^ίδοίιβη Ββυδίοβθπιη^ βββοηάβίδ άίβηϋοΡ δβίη3; άίβ 

δ^πίθοηβίε&ρβίΐθ 3οβί Ζίΐνβ Εβί βίη δίβΐι βββηίβΐΐδ νοη Ανβηά ζη λΥβηά 

βΓδίΓββΡβηάβδ ΚΓβηζ βη άβΓ ΡΙβίοηά-ΟββΡβ ηηά ββίάδβίίδ άβδ Οδίηπηδ 

—Μδο νοΓ άβι- Αρδίδ—Κοηδίβηίίη ηηά Ηβίβηβ4, ηιίΐΐιίη βίηβ βΐιηΐίβΐιβ 

Κοπιροδίίίοη πιδ^ΐίοββηνβίδβ ηαίί άβΓβΓίί^βΓ Ββάβπίηη^. 

ΑβάοοΡ βίβϊββη δοΐβΐιβ Ββζη§β ίη ΤοΡβΙι Π νβ£β. δίβΡβΓ Ιιβί άίβ 

ΡΓέίδβηζ άβΓ 40 ΜΜ. βηάβΓδ αΐδ ίη ΟδΓβηιβ 3 ηηά ΡίϊΓβηΙί δβΕί Ιπΐίδβδί 

ηίβΡί-δ ΓηίΙ άβΓ ΤοΙβηΡβδΐ&Ιίηη^ ζη ΐ-ηη; άβηη ΤοΡ&Ιι II βηΐΐι&ΐΐ Ρβίηβ 

ΟΓδΡβΓ5. 

Ββί Οηΐΐίί άβΓβ 4 ίδί άηδ ΝοΓάδβΡίίί βίηβ ΟτεώΡαρβΠβ6. Εϊ^βη&τίί- 

1. .Τ. I 316, Τ&ί. 85-1; ν^Ι. Λ. Β γ α ύ & γ, ΜδίΓ^τίηιη 2, 1946, 278. 

2. ί. I 316; Η ο 1 /. ηι β ί 5 ί β γ - Ρ α 1ι γ η 6 γ, αΟ. Τ&ί. 42; Β. Τβί. 4.9, 50. 
3. ν§1· Α. Ο γ α δ 3 γ, ΜαΓΐ>τίυηι 2, 1946, 278, 304. 
4. .ί. I 555, Τ&ί. 143-3; ΚΚ. ΡΙιοΙο 39. 
5. Κοίί 225. ΡϋΓ Τοίχαΐι I ίδί δβΐί Κοίί άιΐΓϋΙι άίβ Εηίάοοίηιη^ άβΓ ΌπΙβΓ- 

Ιίήοΐιβ βίηβ ηβυβ θίίπαϋοη βίη^βίΓβίβη. 

6. Ν. ιιηά Μ. Τ Ιι ί β γ γ γ, Ο&ΐι. &ι*β!ιβοΙ. 15, 1965, 97-154, 8. 97, 99, 124. 

§βηνβίδβ Ιιβί ηίβΡί άίβδβ, δοηάβΓη άβδ 8αάδβΙιίίΓ άίβ 40 ΜΜ., ηηά ζ\νηι* 

νάβάβιηηι &η άβη Εηη^δλν&ηάβη ηηά ΡβδοηάβΓδ ίη άβη Νίδβάβη ίη ίΡηβη; 

«οη ηβ ρβυί ρΓββίδβΓ δί ΙβυΓ Ιίδίβ βί&ίί- βοηιρίβίβ1». Αηί άβΓ δηάδβΐίο 

βδ ίη άβη Βό§βη άβΓ ΟδίηίδβΕβ ΙΟΥΑΛΙΟ (Ούάλης) ηηά βίηβη Ηβί- 

Ιί^βη ηχίί ΕΥ..., ηββΡ ΤΚίβΓΓγ Ευτύχιος, δθ\νίβ ΚΡΪΟΠΟΟ ίη ά&Γ Εη- 

ηβίίβ, ίη άβΓ ΜίΑίβΙηίδβΡβ ΟΙΟΙΝΙΟΟ ηηά ΚΛΑΙύδιος'] ίη άβη Βδ§βη, 

ΞΑΝΘΙΟΟ ηηά ΟΜΑΡΑΒΔΟΟ (Σμάραγδος) βη άβΓ \ν&ηά, ίη άβΓ 

λνβδί,ηίδβΡβ ΑΕΟΝ[τιος] ηηά ΑΓΓΙ[ας] ίη άβη Β0£βη, ΦΙΑΟ[κτήμων] 

ηηά βίηβη ΛνβΐίβΓβη ΜβΗ^ΓβΓ ίη άβΓ Είίηβίίβ. Ιη άβη Ζ\νίοΕβ1η ζννίδβΐιβη 

άβη ΝίδβΡβη δίηά (νοη Οδί ηαβίι λΥβδί) ΚΥΡΙΑΟΟ, ΕΥ..., η&βΡ ΤΡίβΓΓγ 

Ευνοϊκός, ηηά ΑΕΤΙΟΟ. Οίβ ΝθΓάλν&ηά Ιι&ΐ [€]ΑΚΕΡΔΟΝ (Σακέρδων) 

ηηά ΑΘΑΝΑΟΙΟΟ ίη άβη Βδ^βη άβΓ λΥβδίηίδβββ, ζ\νβί Ιιβηίβ Νβ- 

ιηβηΐοδβ ηηί ίδΓβΓ ΒηοΡλνβηά ηηά ίη άβΓ Μίΐίβΐηίδβΐιβ ΙΓΝΑΤΙΟΟ ηηά 
ΕΥΘΥΧΙΟΟ ίη άβη Βδ§βη; ΠΡΙΟΚΟΟ ιιηά ΘΕΟΦΙΛΟΟ ίη άβΓ 

Εηηβΐίβ. Ηίηζη Ροχηηιβη ίη βίηβΓ ΝίδβΚβ άβΓ λΥβδΙνν&ηά. άβδ ΟηΓβΙι- 

ζιιγ ΝοΓάΡ&ρβΙΙβ ΙΟΥΧΙΟΟ ηηά ΦΛΑΒΙΟΟ. ΝΙΚΟΛΑΟΟ αη! 

άβδδβη ΟδΡννβηά Ιίβββ δίοΐι ζ\ν&Γ ν&π&ηίθ ζη ΝΙΚΑΛΟΟ (δο ίη Κΐβ\ν2, 

βββηδο ίιη Τβδίβηιβηί άβΓ 40 ΜΜ.) ζηΓ Νοί βΡβηίΗΐίδ Ριθγ ηηίβΓβπη^'βη, 

ΐβάοβίι Ρίΐάβ-ί θγ ιηίί άβηι άβη 40 ΜΜ. - Ν&πχβηδίίδίβη ίΓβιηάβη ΝΙ- 

ΚΑΝΔΡΟΟ βίη ΡββΓ. Οίβδβ Κοηιβίηβίίοη ηηά άίβ Νηΐιβ άβδ ΒίδοΡοίδ 

ΑηιρβίΙοββίοδ νοη Κοηγα δρΓββΙιβη άηίητ. άαβ βδ δϊβΐι ηπι άίβ ΒίδβΡοΓβ 

ΝίΡοΙ&οδ ηηά ΝίΡηηάΓΟδ νοη Μγι& ΙιηηάβΙί. δοίιοη ΚβδΕβ ΟΓάηβίβ ζ\Υ3.γ 

ΝίΡοί&οδ, ηίβδί &ΡβΓ ΝίΡβηάΓΟδ δο ζιι3, ίβάοβΕ ίδί άβΓ ΒίδβΡοί ΝίΡαη- 

άΓΟδ αηββ δοηδί ΡβΡηηηί4, ζ\νβί λνβϋβΓβ Ββίδρίβΐβ βίηβδ αηάβΓβη· Νί- 

Ιί&ηάϊΟδ άβ§β§βη ζλνβίίβΙΙιαίΊ (δ.υ.). ΡϋΓ Ο-ίίΙΙη άβΓβ 4 ίβΡΙβη ΙβίάβΓ Α3>- 

βίΐάηη^βη ηηά Αη§ηββη ζηΓ Κ1βίάυη§5; ββί Ηβδ^βΐιίοδ δβββίηί βίηβ 

δΡίζζβ θΡθγ ίϋ,Γ ΖίνίΙΜβίάηη^ ζη δρΓββΙιβη6. 

ϋηι βίηβη Βίδβΐιοί (δβίΐ. νοη Ληίίοββίβη) Ιιηηάβΐί βδ δίβΐι ηβββ ΤβίβΓ- 

τγ βηοβ ββί Ι§’ηβίίθδ. ΡηΓ δβίηβη ΝβββββΓη ΕηίγβΡίοδ ίββίβη βηίδρΓβ- 

οββηάβ Αη^βββη, ]βάοββ νάΓά ιηβη ίβη νοΓβοβ&ΙίΙίοβ νοη ΙηίοΓηιειίίοηβη 

ηββΓ άίβ Κ1βίάηη§ ίηΓ άβη Ραίπβιβββη νοη Κοηδίβηϋηορβΐ Ιι&Ιίβη, άβΓ 

ίη Τοίίέάι II νοΓΡοηπηί7. 1)&ηη ββΓβίίβη άίβ ββίάβη Νβηιβη βηί ΕΥ... 

1. ΤΙιίβΓΓγ, αΟ. 8. 103. 

2. Ρ. Τ&ί. 90. 

3. Κ. I Ιίίοηο^Γ. Κβ^ίδΙβΓ, Μοίίν Νγ. 169 ιιηά 307, ηίοΐιί 336, ίη ΚϊγοΙιθ Νγ. 

29; Η. III νοΓ Αββ. 340. 

4. Β I 244, 320; Β. II Αδδ. 279. 

5. Τ 1ι ί ο γ γ γ,- ε&1ΐ· &ΓοΙιόοί. 15, 1965, 97-154, 8. 103, 119. 

6. Τ β ί β γ γ }τ, &0. Αββ. 14. 

7. I 320. 
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Ρβίηβ δοΐίλνίβπ^ΐίβίΐβη, λνβηη^ΐβίοίι άίβ ΖυοΓάηυη^ αυοίι νβΓύ&ηδοΜ 

\νβΓάβη Εβηη. Εηΐΐδ ΕΥΘΥΧΙΟΟ άοοΕ βίηβΓ άβΓ 40 ΜΜ. ίδΐ, Εήηιβ ϊπγ 

ΕΥ... ηηοΐι Εΐίάΐΐάοδ ίη Ββί.Γ3θ1ιί, άβη άίβ Μέηά,γΓβΓηΜβη ίη άβΓ Ογ- 

11ιο§Γ9ρ1ιΐθ Ενδίκιος ίιεώβη1. Αιιοΐι ίδί ζυ ΒβΓηοΕδίβΜϊ^βη, άαΒ βίηΐ^θ 

(Οηβΐίβη ηεΡβηβίηηηάβΓ ΕηΙγοΕίοδ ηηά Εηΐνοάβδ ΙιηΒβη2; ίη Οϋΐΐη 

άβΓβ 4 Ιίοηατηΐ βϊηβ άβΓ3Γίί§β νβΓάορρβ1ηη£ πιίί Ιίτίδροδ (ίη Κίβνν ΚΡΗ- 

ΟΠΟΝ3) ηβΡβη ΡπδΕοβ (δβΐάβ ΟΓΐίιο^ΓβρΙηβ ννίβ ίιίβτ ίη Ο-δΓβιηβ 3, 

ΠΡΗΕΚΟΟ ίη ΥιΙ&ηΟ Ϊϊίΐίδβ, ΠΡ1ΕΚΟΝ ίιη ΙΒβίηβη Ββ11ί-Κβ§β14) νοΓ. 

ϋθΐ 3ίηη άβΓ 40 ΜΜ. ίη ΟηΙΙίί άβΓβ 4 άηΐ’ίίβ ηιίΐ- άβηι ΖινββΕ άβΓ 

Νίδοίιβη ζυδ3Γηηιβη1ΐ3η£βη. Εηΐΐδ ΙιίβΓ δ3Γ]ίθρ1ΐ3§β οάβΓ άίβ ηοβίι Ιιβηίβ 

ίη ^πβοΐιίδοΐιβη Κίι*ο3ιβη ϋβΐίοΐιβη ΚηοβΙιβηΕίδίβη δίβηάβη, §β1ΐ0Γίβη δίβ 

\νίβάβΓ ζιιγ 5θρυ1οίΐΓ3ΐΙνυηδΐ. 

Ιιη ΕΙβίηβη Ββΐΐί-Κε^βΐ Ιιηί άβδ ΝοΓάδοΕίίί βίηβ ηηιίηη^τβίοίιβ Κβίΐιβ 

άβΓ 40 ΜΜ5. νοη άβη βΐί ηοοίι ΙβδΡβΓβη Νηπιβη ΒίβΙβί ηητ βίηβΓ ηβη- 

ηβηδλνβΓίε ΡΓοΒΙβιηβ, ΓΟΡΔΗΟ, ηηοίι ΙβΓρίιηηίοη νίβΙΙβίοΜ βίηβ Κοη- 

ΐοηιίηαΐίοη νοη Γοργόνιος οποί άβηι δοΐάηίβη Γόρδιος νοη 0383Γ63, 

βίηβπι 7οίΐ§βηοδ86η άβΓ 40 ΜΜ.6. Εβοηΐίοδ ηηά ζ\νβί \νβΕβΓ6 ΜηγΙυγογ 

Γ&ΐιηΐθη άβη Αρδίδ-Είη^θη^ βίη. Νβυη Νβηιβη ΕοηίΓηβη 3η άβη Εαη§δ- 

\ν3ηάβη νοΓ, νοη άβηβη άίβ ηόΓίΙίΐοΙιβ άϊβί Νίδβΐιβη, άίβ δϋάΙίοΕβ άΓβί 

ΟυΓβϊι^βη^β ζυπι ΜΕίβΙδβίπίί ίιηΐ; άβΓ Ιβΐζίβ Νβπιβ ίδΐ ίη βΐηβΐϊΐ βοΐ- 

οΐιβη Όηιο1)£3η£. Αη^βδίοΐΕδ βίηβΓ Κβάιβ βηάβΓβι· ΗβίΙί^βΓ ίηι Βο^βη 

νοί' (ΙβΓ Αρδίδ, ίη (Ιβη ΒιΐΓθΕ§ηη§’βη ηηά ίη άβη ΝοΓάηίδοΚβη7 \νίΓά ηι&η 

ζο§βΓη, ηιίΐ άβΓρΙιηηίοη ΙηίθΓ βίηβη δίηδΐ νοίΐδΐ,βηάί^βη 40 ΜΜ. - ΒβΕοΓ 

ηηζηηβΐιηιβη. Οίβ Νοοάηίδβίιβη. άβΓβη πιίίίΙβΓβ πιΕ Κοηδΐηηΐίη ηηά 

ΗβΙβηα αιΐδ^βπιηΐί ίδίΡηηά άίβ \νίβάβΓηιη Ββ8ί3ίίυη£’βη §βάίβηΙ Ιιηΐοβη 

Εοηηβη, δοίιβίίβη βίηβ ΡηιηΠβΙβ ζη Ο-ϊίΙΙη άβΓβ 4, άίβ Ηβί1ί§βη άβΓ Οδΐ- 

\νηηά ζπ ΟοΓβηιβ 11. Νβηβ ΑδρβΜβ ζβίοΐιηβη δίοίι ΙιίβΓ ηιΗΕίη ηίοΜ ηΐ). 

νδ11ί§ δίη^υΙ&Γ ί?1 άη§β§βη βϊηβ ϋβΓδΐβΠιιη^ ίη άβΓ Αρδίδ νοη ΚαΓα- 

Εϋίδβδί. Ακί* Ββίάβη Ββίΐβη βίηβδ ΤΙιοοηβδ ΙαυΓΙ αη άβι- Αρδίδ\ν&ηά 

βίηβ δίίζδηηΕ πιίί ΒηοΕβηΙβΕηβ ηιη8. Αηί άίβδβΓ, &1δθ οΕηβ Ζηδ&ιη- 

ιηβη1ΐ3η§: πιίΐ άβηι η1)Γί§βη ΑρδίδάβΕοΓ υηά ηοοίι ΙβΓρΙιοηίοη ϊβάβηί^ΙΙδ 

1. I 314. 

2. 86. 2, 1861, 141, 142, ο, 1882, 18; ΜοΙβΓίι&ηδΡαοΙι άβδ Μ&ίβηηδηοΐΐδ Όίοηγ- 

3103 νοηι ΒβΓ§β ΑΟιοδ, ΜϋηοΡβη 1960, 8. 141. 
3. Κ Τ&ί. 100 ηιΐί (Ιθγ Ροςβηάβ δβνδδίηδίάί Μυίβηίΐί Ρΐ’ΐδίί! 
4. I 142, II 276; ΤΙι. 99. 

5. Ρ II 276-277; Κ. III νοΓ ΑΙ»Ρ. 444. 

6. 3. II 276. # 

7. Ε II 275-277. 

8. 3. Τ&ί. 196-2. 

&1ΐβΓ &1δ άίβ ΑροδίβΙΕοιηηιηηίοη, ϋββδίδ υηά ΚΪΓοΕβην&ΙβΓ1, £ΐΜ βδ 

βίηβη ΕΓίβδ ιηίί ζοΙιΐΓβίοΙιβη Εΐβίηβη, ηίηιΡίβΓΐβη ΚβίΙβΓη2 ηηά άβΓ 

ΒβίδοΜί· I ΑΓΗ ΟΕΡΑΝΤΑ, οι άγιοι Σαράντα. άβϊρΕβιιίοη ηηά πιίί 

ίΐιηι Κβδίΐβ, ηίοΕί ]βάοοΕ Ν. υηά Μ. ΤΙιίβΓΓγ, ίηίβιρΓβΙίβΓίβη άίβ Εβ- 

§,·βηάβ οίδ 40 ΜΜ.3. Ιάίβ οΙίβΓβ ϋίδΕηδδίοη υιη άίβ Ββίάβη 'δΐ.ίϋβΓΒίΙάβΓ’ 

ίη ζΑνυ^ίη \νηΓάβ βδ ηαίιβίβ^βη, ίη άβη 40 Ββίΐβτη αηδί,βΐΐβ άβΓ ^ΡυΒ-) 

δοΐά&ΐβη νοη δβ^βδί-βία άβη Ρνζ&ηϋηίδοΕβη ϋοηιβδΙίΕοδ Μβΐί&δ ηι&- 

^ίδί,ΓΟδ ηηά δβίηβ 39 ΟβίϋΙιΗβη—«Ιοηδ άβ Γηη§ βίβνβ, Ιουδ ραίποβδ^— 

ζη δβΕβη, άίβ η&οΕ βΐηβηι ηη§1ϋοΕ1ίο!ιβη Ρβΐάζη^ 972/73 ίη Όαηι&δΕηδ 

άβδ ΜβΓίγπηΓη βΓΐίϋβη, οάβΓ άίβ Μ&ΓίγΓβΓ νοη Αιηοποη, άίβ ζη ϊΕγθγ 

ΟβδοΜοΜβ άαδ λ^ΟΓΕίΙά ^β^βΡβη Ιι&ηβη δοΐΐβη4. δοΙοΕβ Εηνα§ηη§βη 

δίηά ]βάοοΕ ΙιίηίηΙΙί^, ηβοΐιάβπι δίοΕ άίβ Βοίάβη ηίηαΡίβΗβη ΒβίΐβΓ ίη 

ζίανη^ίη βίδ Ηβίΐί^β ΙιβΓβηδ^βδΙβΙΗ ΕηΒβη5 ηηά ιηίΐΕίη δοηβΐ ν^βάβΓ 

Μβίίβδ ηηά δβίηβ Ββ^ΙβίίβΓ ηοοίι άίβ Α.1). 836 οάβΓ 848 ίη δγτίβη Είη- 

^βποΜβΙοη ΟίίίζίβΓβ νοη Αιηοποη ίη ΚεφρβάοΕίβη ηΡ^βΙΑΙάβΙ \νηΓάβη; 

6βί άβη ΙβίζΐβΓοη δοΐΐ βδ δίοΕ ηΡβΓάίβδ ηπι 42 §β1ΐ3ηάβ11 Ιι^Εβη6. ϋβΗΐ- 

ηαοΐι ίδί ζη άβΓρΕβηίοηδ ΙηΐβΓρΓβΙηΐίοη Εβίηβ ΑΙί,βΓηηΙίνβ βΓΕβηηΒβΓ. 

Οίβ 40 Ιηίηηίβηδΐ,βη νοη δβΒ&δΙβία ηι&οΕβη ζη ΡίβΓάβ αΐΐβίη ίηι 

Ββΐΐιπιβη ίΙΐΓβΓ αροΐΓΌρέϋδοΙιβη ^η&1^ΐ^ίβη δίηη. (6γ&6&γ Ε&ί &ηί άίβ 

βίη&ο1ιΐΕ^ί§βη Εί§;βη8θΕ&ίΙβη νοη Κβί1βΓ·1ιβί1ί§βη Είη^βλνίβδβη7; άίβ 

ΡίβΓάβ Εδηηβη άβΓ3ΐ·1· βίδ βίηβ ΑγΙ ΑΐίΓί^ηΐ πιβ^ίδοΕ ροίβηίβΓ Ηβί1ί§βΓ 

§β11βη. ΟΙ) άίβ 40 ΚβίΙβΓ ίη Είΐίδβδί ζη άβηι'300^3180116^ ΟΙιγϊ- 

δίηδ ηηΐβΓ άβΓ δοάίοΐιΐ; άβΓ Αροδίβΐίίοππηυηίοη §βΙΐ0Γβη, ίδί, ηηΐιβ- 

Εβηηί, ]βάοο1ι \νΐΓά ηιηη ΙΐΐΓ ϋΐΓβ ΜηΙδοάίοΜ ίβάβηίηΐΐδ βίη ΟΕπδίηδ- 

Βίΐά οάβΓ βίη Κχβηζ ηηηβΕιηβη άυοίβη. Ιηδ^βεηηιΐ Ιιηηάβΐίβ βδ δίοΕ άηηη 

-ννίβάβΓηπι ηπι άίβ δοΐιοη ΒβΕηηηΐβ Κοιηροδίίίοη 3η ηη^βηιβδδβηβΓ δίβΐΐβ, 

άίβδίηηΐ 3ΐιβΓ ηιϋ ηηνβιΊιηΙΗ αροίΓορηίδοΙιβη Ζη§βη. 

1. Ζιπ* ΡΓοΙάβιηαΙϋί. άβΓ δοΐιίοΐιίβη ιιιιά ϊΙιγθγ Β&ΐΐβΓυη^ ν§1. 1. II 335; Ν. 

Τ Ιι ΐ β γ γ γ, ΕΙυάβ 3ί371ϊ5ϋ(]ΐΐΘ (Ιβδ ρβίηίιηβδ <3β ΚίΐΓ3ΐ)3£ Ιίΐΐΐδβ ©η ΟαρραΊοοβ (1060- 

1061}, α&ϊι. &γο1ιοο1. 17, 1967, 161-175; Ε. I 46-49, III νοΓ Α1>1). 456; Μ. Ε θ δ 11 β, 

Ζιιηι Όαΐυιη άβΓ ΚαΓα1)&^-ΚίΙίδβ ίιη 8ο§αιάι άβΓβ. 31). ΟδΙβΓΓ. Βγζ. 19, 1970, 261-266 

2. ά. II 343 οΐιηβ Αη§'3Ϊ>β ΠΐΓβΓ Ζαΐιΐ. 
3. 3. II 343; Ε. III υογ ΑΒΒ. 456; ΤΙι. 99, ΛνοηδοΙι β3 ίη ΚεφραάοΜθη 3ΐιββΓ- 

Ε&Π) άβδ ΡβΓΪδίΓβτηη-ΤηΙδ άίβ 40 ΜΜ. ηηΓ ίη £εάπηβΓβηάί, ΟδΓβηιβ 3, ζΐ^νυ^ίη ιιηά 

Τοίίδάι II ^ίΡΙ. 
4. Η. Ο γ β §' ο ί γ β, Νοίβδ βρί§ΐ3ρΙιίφΐβδ, Βγζ&ηίίοη 8, 1933, 49-88, 8. 79- 

88; 3. II 399, Αηιη. 5 νοη 8. 398. 
5. Β. Ρ. 8 ο Ιι ί β ίη β η ζ, Κοιη. 0>ιΐ9.Γί&ΐΒθ1ΐΓ. 71, 1976, 133-174. 

6. 81. 1, 1858, 60, 4, 1875, 412, 5,1882, 462. 
7. Α. Ο τ & I) & Γ, Μ&Γίγπηπι 2, 1946, 302-304. 

ΕΕΒΣ, ΜΔ' 
12-1 -1981 
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\Υο ίη άβΓ Είβίβ άβΓ 40 ΜΜ. νβΗΓβΐβηβ Νβιηβη βϊηζβΐη νοΓΕοιηπιβη, 

\ν&Γ ΙβΓρΒοηΐοη πιβίδΐ ζυΓαβΙίΙι&Ηβηά, δίβ άίβδβΓ Οιιρρβ ζυζυοΓάηβη. 

δθίη Ηβϋΐ§βηΓβ£ΊδΐθΓ ίύΙΐΓΐ ιιηΐθΓ άβη 40 ΜΜ. νίβιπι&Ι δΐδΐηηίοδ, ]β 

βίηιηβΐ ΑΙι&Ιάοδ, ϋοΓηθϋβηοδ υηά ΕυίνοΒίοδ δο\νίβ ιηίΐ ΕΓβ^βζβίβΒβη 

Αβίίοδ1; βηββΓάβιη δοΙΙβη ΚΥΡΟΝ (Κυρίων, ηοβΒ ΒβδΙΙβ Κγηοδ) ηηά 

ΙΩΑΝΝΗΟ ίη Β&ΐιηίΐίη δαιηαηΐκ/ι ΙάΗδβδί2, δηΕβΓάοη ίη δοπβη 1α- 

Ιίδβ3 υηά—ίηηβΓΒεάΒ βίηβΓ ^τόββΓβη, εοηδί Ββυίβ ηοπιβηΐοδβη Οτορρβ— 

&Ββπη&1δ δΐδΐηηίοδ ίη άβΓ Ραη&^ίη-ΚίΓβΙιο άβδ Ηαβι /δΐηειβΐ άβΓβδϊ4 ζυ 

ίΐιηβη §βΒοΓβη. Εδ ίτη^ί είοΐΐι, οΒ άίβ Ιάβηίίίίζίβηιη^ δΐίοΒΒ&ΙΙί^ ίδΐ υηά—- 

ίηΐΐδ ]&—\νηε άίβ ΜηΙβΓ Ββλνο^βη Β&ί, σβΓαάβ άίβδβ ηυβ άβΓ ΟβδβιηΙδβΒοΓ 

βυδζυ\νηΒ1βη. 

Ιη δηπβθι Ιαίίδβ ίίβ§ΐ άβΓ Βο^βη ζλνίδβΒβη άβΓ ΝΟ-δβυΙβ υηά άβΓ 

Οδΐυνηηά βίηβ Ββίΐψβ Εγαο (...ΝΙΙ...) υηά «{Α) ΟΑ... {Σακέρδοη>, ρΙυΒΗ 

ςυβ Σάβας)», άβΓ ΒβηαβΒΒ&ιάβ Βο^βη ζιιγ ΝθΓά\ν&ηά η.δ. βΐηβη Βέυ*ΐί§βη 

Ηοί1ί§’θη... ΝΙίΟΟ, δηί άβδδβη ΙάβηίίίιζίβΓυη§; .1. Ε&ίοηΐ&ΐηβ νβΓζίοΐΒβ- 

Ιβ5. Οθγ δβΙΐΓ υηνοΐΐδίϋηάΐξ'β Ββδίβηά άβΓ ΙΙβίΙί^βηΒίΙάβΓ ΙάΒΙ άίβ Μό§- 

ΙίβΒΕβίί οίίβη, άββ δαΙΐθΓάοη τηϋ ηηάβϊβη άβΓ 40 ΜΜ. νβΓβθδβΙΙδοΒ&ίΐβί. 

\νδΓ; ζ.Β. ΙίβΒβ δίβΒ άβΓ Νεηηβ ϊηι λΥβδίΒο^βη άβδ ΝΟ-ΕβΡΙιοιηρβΓίίιηβηίδ 

ζιι δΐδΐηηίοδ οάβΓ ΟοΓ^οηίοδ βΓ§ϋηζβη. ΙΙίβΓζιι ροΒί, οΒθγ ηίβΒΐ, άίβ Ηβί1ί§β 

δίδ Ρβηά&ηί. ΑηάβΓβΓδβίίδ ΒηΙ Αςηΐι δβΓβγ ^βιιζ έάιηΙίβΒβΓ δίβΐΐβ 

—ίη βίηβΓ Νίδβΐΐθ άβι ΝθΓά\νοηά (Ιβδ ΝΟ-ΕβΒΕοηιραιίίιηβηίδ — <1ϊβ Ηβί- 

1ί§βη ΟοηΓί&δ, δαηιοηδδ υηά ΑΒίΒοε6, άβΓβη ϋΓβίβΓ^Γηρρβ ΒίΙάΒοηιρο- 

δίΐΟΓίδοΕ ρΓοΒΙβηιαίίδβΒ Λν&Γ: Ιη Κ&ΓβηΒΕ Ιαίίδβ δίβΐιβη ζ\νβί νοη ϋιηβη 

ίιη δυάΒο^βη άβδ Ν\Υ - ΕβΕΕοιηρ&ΓίήπιβηΙδ, άβΓ άπΐΐβ αυί άβπι ΗεάΒ- 

ρίθίΙβΓ άοΓυηίβΓ7, ίη Είπιαίι Ιαίίδβ ΑΒίΒοε υηά (τοιιπ&δ ίιη ηϋπιΙίβΒβη 

Βο§;βη, \ν&ΕΓβη(1 δηπιοη&δ αηδοΚβίηβηιΙ ηΒβΓίιειυρΙ ϊβΐιΐίβ8. ϋίβ ββίάβη 

1. 3. II 499, 500, 503, 504, 511. 

2. ΊΊι. 158; Β. III νοΓ ΑΡΡ. 517. 

3. I. Ε 9. ί ο η 1 & ι η β, ΟδΕ. δΓοΙιβοΙ. 12, 1962, 263-284, 8. 278; Κ. I. Πιο- 

ηο§·Γ. Ββ§·. (ΚίΓοΙιβ Νγ. 37). 

4. Μ. Β β 8 11 β, ^β. δδίθΓΓ. Βγζ. 22, 1973, 251-279. 

5. I. Εειίοηίδΐηβ, ΟηΙί. αι-οΐιόοΐ. 12,1962,263-284, 8. 278, 279 Αηηι. 1. 

6. Ο. Ρ, δοΐιΐβηιβηζ, ΙδΙαηΒ. ΜίΒθίΙ. 23/24,1973/74,233-262,8.251. 

Ε1^θη4& ζυ 8. 255: Εδζ^πΐδ αΐδ ΒίδοΡοΓ εαιοΐι ίη 8ρ9δ-ΝβΓβάί1δ& (1199): λ¥. Ν. Ε93&- 

Γβνν, ίη I. Ε. Ο γ η β α ρ, \¥. Ν. Ε 9 5 9 γ β \ν ιιη(1 8. Κ β πί β η ο ^ν, 

ΟθδοΙιίοΕΙβ (Ιογ ηΐδδίδοΐιβη Κιιηδί 2 (Όρβδάβη 1958), Αββ. 58; V. Ν. Ε 9 ζ 9 γ β ν, 

ΕΓβνηβΓαδδΙιϊβ Μοζ9ϊ1<ϊ ί ΡΓθδΙιΐ ΧΙ-Χ\Γ νν., ΜθδΙίΥ9 1973, Αββ. 243, 248, 250. 

7. I 402, Τ9ί. 99-1; Β. II υογ ΑΜ). 218, Αββ. 230. Α11β άρβί ζηδαιηηιβη 
ίη άβΓ Κηΐιπγβ Εηιηϋ: ϋηάβΓλνοοοΙ, 90. I 153, II Τ9ί. 307, 308. 

8. Υ I 436, Ταί. 117-4: Β. Τηί. 72: Β. II υογ ΑΙΑ». 160. 
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Νίδοΐιβη ίη Οογ δϊί<3\ν&η<1 άθΓ Νοΐ’(11ί9.ρβ11β νοη Ούΐΐη άθΓβ 4 Εοίβη ]β νίθΓ 
ΗβίΙί§'βη ΡΙοίζ, ]θ ζ\νβί ίη άοη Βοβ'βη ηηά ηηί Πβη Βηοΐαν&ηάοη. Όίβδθ 
\ν&Γβη \νοΚ1 βΐηβΓδβΐίδ νίβΓ άβΓ Ιαηί ΜοιΐγΓθΓ νοηι 2. ΝονβΓηΠβΓ, αηάβΓβΓ- 

δοΐΐδ Οοιιπηδ, δ&ηιοη&δ ηηά ΑΠίΒοδ, Πβι ΙβίζΙβΓΟ ίηι Βο^βη άβι λΥβδίηί- 

βοΒθ άθηι Ιϋηίίβη Οθγ Ρ&ΓδβΓ ^β^βηηΒβΓ^βδίβΠΐ;1. ΕίηβΓ Πθγ (ΐΓβί Ειΐθδ- 
δβηθΓ νοηι 15. ΝονβπιβθΓ πιΐΐ βίηβχη 'ίτβη1^1βη, Ηθίΐΐ^βη ΙιοπιβίηίθΓΐ ϊβΕ 

ηιίίΒίη δθ\νοΒΙ ΒβΕαηηί αΐδ αηοΐι τηοϋνίβΓί. λΥοηπ^ΙθίοΒ (ΙβΓ ϋβηΕηι^Ι- 

ΒβδΐοηίΙ Ιιβίηβ (ΙθίίηΒίνβ ΕηΐδθΒβί(Ιηη§ βΓίαυΠΡ ιηοοΒίβη \νΐΓ ίη δηηοα 
Είΐίδβ βΒβΓ δητηοη^δ αΐδ δ&ΙιβΓάοη δοΒβη ηηά Οοπποδ υηά ΑΒίΒοδ ηηί 
ΒβηαοΒΒηΗθη ΒίΙΟίιη^θΓη ΓβΙιοηδΙηιίθΓΒη. 

\Υβ§βη Βθγ ΑΒηΙίοΒΒθίΐ. ηιΐί Οογθπιθ 11 ίδΐ- ΒαΙΒΕ Είΐίδβδί νοη ΙηΙβΓ- 

βδδβ. Οίβ Αρδίδ άβδ ΝθΓ(ΙδθΙιίίίδ Βοίΐο ηηίβΓ άβτ ί,ΒΓοηβηάβη Μ&πη ζ\νί- 

δοΒθη ΕΓζβη§;θΙη ζβΐιη δίβΒβηΒθ Ηθίΐί^β, ΒείΓηηίβΓ Ζ&οΒαι*ίηδ ιιηά ΙοΒ,αη- 

ηβδ άβη ΤηυίβΓ ίη ΟβΓ ΜΒίβ. νίβΓ \νβίΙ;θΡ8 ΛνηΓβη άιίΓοΒ βίη ΒαοΒ ιιηά 

<ϋθ ΝηηαβηδΒβίδοΒιίΒθη ηΐδ ΒίδοΒοίβ ^βΐίβηηζβίοΐιηβΐ, λνηΒΓβηά §ηηζ 

ΓβοΒΐδ άβΓ ΜάΓί/ΓβΓ Ρθ^&δίοδ ηηδ άβΓ Οπιρρβ άθΐ· ΡθΓδβΐ' νοηι 2. Νο- 

νοηιΒθΓ δΐαηά. Είη \νβίΙθΓβΓ νοη ΐΒηβη, ΑΙάηάγηοδ, \ν&Γ—νοη Είθίηβ- 

ΓβΓ ΓτβδΙ,ηΒ—ΙίηΒδ νοη ΙοΒ&ηηθδ οΒ^οΒίΙάθί, «οοιηπιβ ροηΓ ΒοποΙιθγ ηη 

νΐάβ». νοη άβη Ββίάθη ΜέίηηθΓη §·&ηζ ΙίηΡδ ίηηά ΙβΡρΒ&ηίοη ηυΓ ηοοΒ 

άίβ ΑηΙϋη§β άβι· Ν&πιβηδΒβίδοΒΓΪίίβη {Α) ΕΥΤ... ιιηά {Α) ΝΗ...Βο\νίβ άβη 
οΒβΓβη Τβίΐ άβΓ ΝίηιΒβη ηηά Ββδίβ άβδ ΚορίΒηοΓθδ νοΓ; θγ θΓ^ηηζίβ 

Εντύχιος ηηά Νικόλαος. λΥ&ΙΐΓβηά θγ ίη άίβδβιη (ηιίΐ νοιΒοΒοΙί) άβη 

ΒίδβΒοί νοη ΜγΓ& δηΒ, §1αηΒΐβ βΓ, ΙίηΕδ ηιιββη δγΓητηβΙτίδοΙι ζιι Ρβ§ο- 

δίοδ βίηβη ν7βίΙβΓβη Μ&ΓίγΓβΓ θΓ^έίηζβη ζιι πιΐϊδδβη, ηηά λνΐβδ ΕπΐνοΒίοδ 

άβη 40 ΜΜ. ζη2. ΗίβΓίηΓ ίβΒ οΒθγ ΕβίηβΓίβί Μοΐίναΐίοη βιΊιβηηΒ&Γ; 

οΗβηΓΜΙδ ντ&Γβ Αηβηιροάίδΐοδ, ΑρΒίΒοηίοδ οάβΓ ΕΙρίάίρΒοΓΟδ ζιι 6Γ- 

\νοΗβη. νίβΙηιβΒΐ' Ιι&Ι ΒίβΓ άβΓ Ροί-πβΓοΒ ΕαΙγοΒίοδ νοη Κοηδίοηίίηορβΐ, 

άβΓ ίη ΤοΒ&Π II νοΓίιοηιπιΙ3, δβίηβη ηηίϋΓΐίοΒβη ΡΙ&ΐζ. 

Ιηι Οβ\νδ1Ββ άβΓ νοΓίι&Πβ νοΓ άβηι δβίΙΙίβΒβη Είη§ηη§ νοη ΒεάΒΒ 

Είΐίδβδί—αΐδο &η βίηβΓ ίϋΓ Ηβί1ί§;β ηιίΐ. οροΐΓορηίδβΙιβη ΡηΒί^Ιιβίίβη ρΓβ- 

άβδΐίηίβΓΐβη δίβΐΐβ—£&Β βδ {Α) 0ΡΕ0[τη]00 ιιηά (Α) ΑΘΤΗΟ4. ΟΒ ΒιβΓ 

Αβίίοδ νοη δβΒβδίβίει §βπιβίηί λυ&γ5, ιηηβ οίίβη ΒΙβίΒβη. Όοπιβίίβηοδ βη 

1. Ν. ηηά Μ. Τ Β ί β ρ γ γ, ΟηΤι. 9ΡθΕβο1. 15, 1965, 97-154,8,127; (χ. Ρ. 

8 ο 1ι ί β ιη β η ζ, ΙδίαηΒ. ΜίίίβίΙ. 30, 1980, 291-319, Απιβ. 110. 

2. II 255, 504, 509, ΤηΕ 178-1. Βίβ Μ9ΐβΓβίβη λνηΓάβη ϊηζ\νϊδθΒβη ζβρ- 

δΙδΓΐ: 1. ΕηίοηΙηΐηθ, Βγζαηίΐοη 28, 1959, 465-477. 

3. 1. I 320; Β. II ύογ Α55. 61. 

4. 3. II 253; ν$1. ΒοΒ 132. 
5. 3. II 253 Αηιη. 2, II 499. 
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άβΓ ΝθΓά\ν&ηά νοη ΤοΕ&Ιι I ζ\νίδβ1ιβη Μ&πη& υηά Κ&ίΐίάίοδ1 άϋι*ίίβ 
ίβΓρΕδηίοη ηιΐΓ άβδλνβ^βη ζπ (Ιβη 40 ΜΜ. §βζ&Ιι1ί Ρ.&Ρβη; \νβί1 δοηδί 
ΕβίηβΓ άβΓ ζ&ΡίΓβίβΙιβη &ηάβϊβη Ηβίΐί^βη άίβδβδ Ν&ιηβηδ ίη Κ&ρρ&άοΐάβη 
νοΓΡοπιηΓί2. ϋηίοα δίηά ]βάοοΙι &ηάβΓΠ0Γίδ ΕβΕ&ηηί3; ζυ ϋιηβη §β1ΐ0Γ6η 

&υβ!ι ΙίΥΡΟΝ υηά ΙΩΑΝΝΗΟ ίη Β&Ρ&ϋίη 8&πι&η1ι$ι Ιάΐίδβδί. δίβ 
ίΓβ^βη βίη Εβί άβη 40 ΜΜ. υηιηοίίνίβΓΡβδ ΒυβΕ; άίβ ΟΓίάιο^Γ&ρΕίβ ΚΥ- 
ΡΟΝ ΙίοηίΓηίι Εοί άβη 40 ΜΜ. ηίοΒί νοι (Οδΐ’βπιβ 3: ΚΥ[Ρ]ΙΟΝ, ΤοΕ&Ιι 
Π: ΚΥΡΙΟΝ4) υηά ιη&οΕί, βδ ίη άβΓ ΚοπιΕίη&ίϊοη ιηίΐ ,ΙοΕ&ηηβδ δί- 

οΙιθγ, ά&β ΙιίβΓ άίβ Αη&Γ£γΓθί ΚγΓΟδ υηά <ΙοΕ&ηηβ8 &Ε§βΕίΙάβί; δίηά5. 

Β&ηιίί, δβΕβίάβί. &υβΕ άβΓ βίηζί§β Ε&11 &υδ. ίη άβηι άβΓ ΑηίίϊΙΐΓβΓ άβΓ 
Οπιρρβ βίηάβυίί§ ΕβΓνθΓ§βΕοΕβη ζη δβίη δβΕίβη; &υβ!ι άβδ\νβ§βη Ε&ηη 
βδ δίοΐι &η άβΓ ΟδίΛναηά νοη ϋ&νυ^ίη ηίοΜ ηηι Κνποη Ε&ηάβΐη. ϊη Β&- 

ϊι&ΐίίη δ&ιη&ηΕ^ι Ιάΐίδβδί ηβΕηιβη άίβ Αη&Γ§νΓθί Κγτοδ υηά ,ΙοΕ&ηηβδ 
άίβ δϋάίϋΓ ίη αΐιηΐίοΐιβη \νείδβ ζ\νίδβΕθη δίοΐι \νίβ Κοδπι&δ υηά—ηΐβΕί 
βΓΐι&Ιίβη, &Εογ άοβΕ δίβΕβΓ ζυ βΓ£&ηζβη—Ό&ηιί&ηοδ άβη Αρδίδ6ίη§·&η§6. 

Εδ νβΓΕΙθϊΙ^Ι η&βΕ &11βιη ηυΓ ηοοΕ δίδίηηίοδ, ίη άβΓ δβίΙβηΕ&ρβΙΙβ 
νοη Κι1ις4&Γ Ιαΐίδβδί ζυδ&πιηιβη ιηίΡ ΑΙβ&ϊάοδ. Ββίάβ Γϋΐΐβη ΕίβΓ—ίη Ζίνίΐ- 

Εΐβίάυη^ υηά ηιίί άβηι Μ&ΓίγΓβΓΪη’βυζ ίη άβΓ Η&ηά —άβη Βο§·βη νοΓ 
άβΓ Αρδίδ7 υηά δίηά δο Λνίβάβΐ’υπι ιηίΐ άβΓ νοΓδίβΙΙυη» βίηβΓ &ροίΓθ- 

ρ&ίδβΕβη Ββάβυίυη^ ΙτοηΓοπη. Αυί άβΓ Οδΐδβίΐβ άβδ δϊίά&πη-ΟβΛνδΙΕβδ 
δΕβΙιί—§αηζ άΐιηΐίβΐι &υδδβΕβηά—άβΓ 1ΐθίΙί§β Εβοηίίοδ, ζυ άβδδβη Ιάβη- 

ίϋάί δίοΕ ΤβιρΕ&ηίοη ηίοΐιί &υββΓίβ8. ΤβΓρΡ&ηίοη δΐυ^ζΐβ δβίηβ ΖυοΓά- 

ηυη§ άβΓ Ηβίΐί^βη νοΓ άβΓ Αρδίδ ζυ άβη 40 ΜΜ. ιηίΐ άβηι Ηίη\νβίδ, ά&β 
βδ δίβ ζυδβιηιηβη ηυΓ ίη άίβδβΓ Οπιρρβ §'βΕβ; ίη ΤοΕ&Ιι II Ιίοηιιηβη Εβίάβ 
υηά &υβΚ Εβοηϋοδ νοΓ, άίβδβΓ άίΓβΡί. ηβΕβη δίδίηηίοδ9. Ιηδ§θδ&ιηί 
Εδηηίβ βδ δίβΐι &]βο υηι βίηβ δί&Γίβ ΓβάυζίβΓίβ Οιυρρβ Ε&ηάβΐη έϋαηΐίβΐι 

1. Ε I 267; Ε. II νοΓ ΑΡΡ. 61 ιιηίβΓ Νγ. 104 = 40 ΜΜ. 

2. ^. II 503; 81. 1, 1858, 786-788. 

3. Ζ. Β. ΟΙίΓγδβδ ϊη ΚείΓα ^θάίΐ^ Ιίϊΐϊδθδΐ: Εοΐί 276; ΒΌ. 157; ηίοΙΕ Ι)βί Κ. III 
νοΓ ΑΡΙ). 507. 

4. 3. I 315, 600. 

5. 81.1,1858, 714-715; Μδΐ1βΓΐΐ8ηάΙ)ΐιο1ι 4βδ Μαΐβπηδηοΐΐδ Βίοηγδίοδ νοιη Ββι^β 
ΑίΙιοδ, Μυηοΐΐθη 1960, 142; II. 8 Β γ ο Ρ ιι ο 1ι α, Κοεηι&δ υηά ϋαιηί&η, Κβοίάίη^- 

Ιιαυδβη 1965, 9; ν^Ι. Α. Ο γ ά I» α γ, Μ&Γίγπιιιη 1,1946, 81. ΚϋΓ - ΟΝ (- ων) δΐ&ίί 
-ΟΟ ν§1. ζ. Β. I. II 276 Αηιη. 3; 6. Ρ. 8 ο 1ι ΐ β πι θ η ζ, ΙδίαηΟ. ΜίίίβΐΙ. 30,1980 
291-319. 

6. Τϊι. 158; Η. III νοΓ ΑΒΒ. 517, ΑΒΡ. 518. 

7. 1. I 201-202. 

8. Ε I 201, ]β(ΙοοΡ ηίοΜ II 507. 

9. Ε I 314, 315; Ε. II υογ ΑΡΡ. 61. 
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λνίβ ίη ΟοΓβηιβ 11 υηά ΡηηβηΓίι Ιάΐίδβ, οΡηβ ά&β Ρβδϋηηηίβ Αυδ\ν&Ρ1- 

1ίΓΪί.βηβη βΓΐίβηηΡ&Γ ν^&ιβη. 

Αυδ άβι· ΕίδΙβ άβΓ ΕίηζβΙΡίΙάβΓ άβδ δίδίηηίοδ ίδί ζηη&βΕδΙ άβΓ δοΐά&ΐ 
ϊη ΟδΓβηιβ 21 ζιϊ δίΓβίβΡβη. ΕΙ^βηδο \νίβ ίη άβι Λ^βΓ\ν&ηάίβη δβΐίΐι Ιαίίδβ 
Ι&υίβί άβΓ Ν&ηιβ ΙιίβΓ €ΙΝΙ0\ Ιιη ΟβΛνοΙίιβ άβδ Οδί&Γηΐδ ΡβΛν&βΡβη &υί 
άβΓ δϋάδβΗβ θγ υηά άβΓ Ρβίΐί^β Νϋίβΐ&δ—&υβΕ άίβδβΓ &1δ Κπβ^βΓ—, &υί 
άβΓ ΝοΓάδβίΙβ Κοηδΐ&ηΐίη υηά Ηβίβηη, ά&δ ΚΓβυζ ζ·ννίδθ1ιβη δίβΐι Ε&1- 

Ιβηά, άβη Ζυ§&η§· ζπγ Αρδίδ1. Αη βίηβ βροΐιορ&ίδβΐιβ Ββάβυίυη§· Ι&δδβη 
δολνοάΐ άβΓ ΟγΙ &1δ αυβΡ άίβ ΚοΓηΡίη&Ι,ίοη πιίΐ Κοηδί&ηίίη υηά Ηβίβηη, 

νίβΠβίβΡΐ &υοΡ άίβ πιίΐ άβηι Μβ£&1οπι&ΓίγΓβΓ ΝϋίβΙ&δ άβηΐίβη; άίβΓζυ 
ρ&βί. ΙιβίίΊίοΕ, ά&β βίη Ιιβίϋ^βΓ Σίνης ίη βίηβηι ΕχοΓβίδηιβη-ΤβχΙ υογ- 

Εοηιηιί,2. Όίβ άΓβί νβΓΡΙβίΡβηάβη δίδίηηίοδ-ΒάάβΓ ΡβΗηάβη δίβΕ ίη 
άΓβί βη§ νβην&ηάΐβη Κήβΐιβη: ΚίΙι^Ι&Γ ΜΙίδβδί, Ρ&η&§ί&-Κ&ρβ1Ιβ υηά 
Β&ΙΕ&η άβΓβδί 3. Μ&η \νήά &1δθ &ηηβ1ιιηβη άϋΓίβη, ά&β δίβΐδ άβΓδβΙΡβ 
Ηβίΐί^β ^βιηβΐηί ίδί. Εγ ίδί ζ\νβίηι&1 ίη ΖίνίΙΕΙβίάιιη^, ίπι Η&βι /δηι&εΐ 
άβΓβδί βίη Κιίβ^βΓ ηιίΐ §βζϋβΕΐβηι δοΕ^βϊί. Ιη Β&ΙΕ&η 3 δΙβΕί βΓ ζυδ&πι- 

πιβη ΐϊΐίΐ άβηι Ιιβίΐί^βη ΡΓοΕορίοδ ίηι ΟδΙ&Γηι-ΟβΛνοΙΡβ υηπήΐΙβΙΡ&Γ νοΓ 
άβΓ Αρδίδ3; βίηβ ΚοΙΙβ &1δ ΒβδβΡϋίζβι άβδ ΑΙ1βιΕβί1ί§;8ίβη ίδί πιίίΐιίη 
ιηο^ΙίβΕ, ζυπι&Ι οίίβηΡ&Γ &υβ1ι ΡΓοΕορίοδ η&βΕ άβηι ΑυδΛνβίδ ίδοΙίβΓίβΓ 
νοίίνΡϋάβΓ \νίβ ίη άβΓ Ο&ηίβΐ-Κ&ρβίΐβ4 ΡβδοηάβΓβ ^υ^1^ί&ίβη ζυ§β- 

δβΙΐΓΪβΡβη ^υΓάβη. Ιη ΚιΙι^Ι&γ Είίίδβδί ίδί ηίβΡί ηυΓ δβίηβ Κίβίάυη^ δοη- 

άβιη &υβΕ δβίηβ Ροδίίίοη &υ§οηί&1Ιίο· £&ηζ &Εη]ίβΕ: Εγ ίϋΐΐί ζυδδηιηιβη 
ηιίί ΡΡοΕ&δ άβη Βί1άίΓ&§βι ίββΕίδ νοιη ϋυιο!ι§;&η§ νοηι ΝοΓά&ιηι ίη 
ά&δ ΝΟ-ΕβΜβοπιρ&Γίίηιβηί υηά δίβΐιί άβΓ&ιί ηιίί άβηι ΒΙίβΕ ζυηι Κιγ- 

βΕβηβίη§&η§ ϋΡβΓ άβΓ ΝΟ-δ&υΙβ5. 8βίη Οβ^βηδίϋβΐί ϋΡβΓ άβΓ δΟ-8&υ1β 
ίδί (ηβΕβη Ιυδίοδ) ΕΙρΐάίοδ0, άβη βδ αηάβίδλνο ίη Κ&ρρ&άοΐυβη ηΐοΡί 
§ίΡί; ίη άβη ΛνβίίβΓβη άΓβί ΕβδβΙιπβΕβηβη Ρ’&ΙΙβη—ΙιΙβίηβΓ ΒβΙΙί-Κβ^βΙ, 

1. I. I 475, Τ&ί. 133-3; Ν. Τ Ιι ί β γ γ γ, Ε’αιά Γηοηυηιβηί&Ι Ργζ&ηίίη βη 
Αδΐο ιηΐηβιίΓΟ άιι XI6 δΐέοΐβ αιι XIV6, ϋιιιηΡ&Γίοη Ο&Ιβδ ΡεφθΓδ 29, 1975, 75-111, ΑΡΡ. 

8; Ο. Ρ. 8 ο Ρ ΐ β ηι β η ζ, ΙδίαηΡ. ΜίίίβΐΙ. 30, 1980, 291-319, ΑΡΡ. 7. 
2. ΒΗΒ 2403, Ρ&ΓΪ8 ΒΐΡ]. Ν&ί. 395, ριιΡΙΐζίβΓί νοη Κ. Ν. 8αίΡ&5, 

Μεσαιωνική βιβλιοθήκη 5, 1876, 573-575 (η&οΡ Ιΐ'βηηάΙίοΡβΓ ΜϋίβίΙηη§' νοη 1. ΝοΓβί 
νοηι 9.6.1977; ν§Ί. Ο. Ρ. δοΡϊβηιβηζ, Ιδί&ηΡ. Μϊίίβίΐ. 30, 1980, 291-319). 

3. 3. II 51; Ο. Ρ. 8 ο Ρ ΐ β ηι β η ζ, Εϊη ΝβιχΓυηά Ργζ&ηϋηΐδοΙιβΓ λ¥ειη<1- 
πιηΙβΓβί ίη ΟϋζβΙγιΐΓί, Εδηι. Ρυ&ΓίΜδοΡΓ. 67, 1972, 153-174, Τ&ί. 6Ρ. 

4. ,}. I 174; Ο. Ρ. 8 ο Ρ ί β ιη β η ζ, ΑγοΡΡοΙ. Αηζ. 1970, 253-273, ΑΡΡ. 
10, 11. 

5. Ε I 202, 210, Τ&ί. 44-1, 2, 47-2; Ε. II ΑΡΡ. 251. 

6. Υ I 210, Τ&ί. 44-1, 2, 46-1; Ε. II ΑΡΡ. 251, 259, 263. 
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ΟΪΓβΙϋΙί Εϋίδβ ηηά Οϋΐΐϋ άβΓβ 41 — ΚαηάβΐΡ βδ δίοΐι ζ\νβίιη&1 ιηίΐ δίοΙιβΓ- 

Ιχβΐΐ, βίηπιαΐ γ/αΙίΓδοΙιβίηΙίοΙι υιη ΕΙρίάίρΒοΓΟδ αιΐδ άβΓ Οπιρρβ (Ιθγ Ρθγ- 

8βΓ νοηι 2. ΝονβπιΕβΓ2. ΙβΓρΙιαηίοη βαίι ίη άίβδβηι ΕΙρίάίοδ (Ιθπ ιιηίβι* 

Ιχιΐί&ηοδ Αροδΐ,αΙα νοη ΡίβΓάβη ^βδβίιΐβίίίβη ηηά ίηδ Ρθπθγ §β\γοΓίβηβη 

ΜδΓίγΓθΓ3, ]βάοβ1ι Εοιηπιβη δβίηβ ΟτβίαΙΐΓί,βη ίη Κιΐιρίαι Είΐίδβδί ηίοΜ» 

νοΓ. \Υβηη θδ ίη άβΓ δβίΡβηΕαρβΙΙβ ζιι1αδδϊ§ ίδί, αιΐδ άβΓ ΚοπιΙήηαΡίοη 

(Ιθγ Νητηβη ΑΕαΕίοβ ηηά δίδίηηΐοδ αηί άίβ 40 ΜΜ. ζιι δοΙιΙίβΒβη, άαηη 

πηιΒ πι&η ίη Κι1ι§)&γ Είΐίδβδί 8β1Ρδί αηί άβη ΚαρραάοΕίβΓ ΕΙρίάίοδ, Ρήβ- 

δΐβΓ ηηά ΑΒΐ ίη Ραΐαδΐίηα, ηηά δθίηβη δοΙιηΙβΓ δίδίηηΐοδ, βΒβηίβΠδ βίηβη 

ΚαρραάοΕίβΓ, δοΚΙίβΒβη4; Ββίάβ λν&Γβη αΐδ ΕοΕαΙΙιβίΗ^β ηιοίίνίβΓΐ. 

ΗίβΓζιι δοΒβίηβη ΐβάοβίι \νβ<1βΓ άίβ ΒβνοΓζυ^Ρβ 8ί.β1Ιιιη§ αηί Είη- 

§&η^ ζιιπι Οδίαπη ηοοΕ ΑΗθγ ηηά Κίβίάυη^ ζη ραδδβη: Ββίάβ \ναΓβη 

ΡπθδίβΓ. δίηά ]βάοβίι ίη 'νν'βΙΐΙίοΙιβΓ Κάβίάυη^ ηηά 3.1 δ ίϋη§1ίη^Θ αΒ§β- 

Βίΐάβΐ5. Ιη άίβδβΓ ΗίηδίοΜ ΒίβΙβί, αϋβΓ ΚιΙίοΙβΓ Είΐίδβδί ηηοΐι δοηδί Ργο- 

Βίβηιβ. Αη άβΓ \νβδ1δβίίθ άβδ ΝθΓάηπη§βΛνό1Β6δ δΐβΐιΐ οΒβΓίιαΙΒ άβΓ 

ΝΎν-δαηΙβ, αΐδο δίδίηηΐοδ ηηηιίίΙβΙΒβΓ £6§6ηηΒβΓ ηηά ιηίΐ ΕΙρίάίοδ 

άιίΓοΙι βίηβ Βία^οηαΐβ ςηβΓ άηΓοΙι άίβ νίβΓυη£ νβΓΒαηάβη, ίη §ΙβίβϊιβΓ 

Κ1βίάυη§ ηηά βΒβηίαΙΙδ αΐδ ,Ηΐη§1ίη£ άβΓ Εβίΐί^β Καρίΐοη6. άβΓρϋαηιοη 

νβΓζίοΚΐθΙβ ΒίβΓ ^βηζΐίβΐι αηί βίηβ ΖηθΓάηηη§7. Αη§βδίβΙιΐ.δ άβΓ Ββ- 

ζίθΕηη§βη άιιΐ’βΐι άβη Κβυιη, άίβ δίβΐι ίη ΚιΙι^Ι&γ Είΐίδβδί αυοίι αηάβΓ- 

■\νθίίί§ ΒβχηβΓΕΒαΓ ιηηβΐιβη8, λΥβΐβ άαηη αη άίβ ΜητΐγΓβΓ ΕΙρίάίοδ ηηά 

Κηρίΐοη νοιη 4./7. Μο,γζ ζη άβηΕβη9, 3β^0βΐ1 δ0^βη <^686 Βΐ80^6 

ββΛνβδβη δβίη, ηη(1 ϋΐΓβ ΟβίαΙΐΓΐβη ίβϊιίβη. Είηθ \νβηί§θΓ ρΓηζί&β, αΒβΓ 

αΙιηΙίοΒβ Βία§οηα1Ββζίβϊιυη£ ΒθδΡβΜ ζ\νίδβΒβη δίδίηηΐοδ πηά Αΐβχαη- 

άΓΟδ ηυί άβγ λΥβδίδοΗθ άβδ δηά&Γπι-Οβ^δ1ββ8 ηΒβΓ άβτ δ^-δηοίο10. 

1. Κοίί 142 Αηιη. 1; Ε Β8ίοηΐαΐηβ, Βγζειηίΐοη 28, 1959,465-477; 
Ν ηη(1 Μ. Τ Η ί θ ι* ρ Κβν. Εί. Β^ζ. 19, 1961, 419-437, 8. 426-427; <1ϊ θ 3 β 1- 
ϊ, θ η, 08ΐ1ι. ατοΐιβοΐ. 15, 1965, 97-154, 8. 127; ΤΒ. 186; Η. I Τ^οπο^γ. Κβ^., III υογ 
ΑΒ1). 340 υηά 521. 

2. ί. II 277; Ο. Ρ. δοΒίβιηβηζ, Κοιη. ^η&1‘1&13^I1^. 67, 1972, 1ο3- 

174, Αηιη. 18; ά θ γ 8 β 1Β 6, ΜηηΒ. Μίίίβϊΐ. 30, 1980, 291-319, Αηιη. 110. 

3. Ε II 503; ν§1. 81. 2, 1861, 53. 

4. 8ί. 2, 1861, 53, 5, 1882, 335. 
5. I. I 210, Τ&ί. 46-1, 47-2; Ε. II ΑΡΕ 259, 263. 

6. 3. I 210, Ταί'. 47-4; Κ. II ΑΡΕ 252, 269. 

7. 3. II 506. 
8. Ο. Ρ. δϋΡΐθΐηβηζ, Κόηι. ^11η^ι^.15^11Γ. 67,1972,153-174, 8. 172- 

173; ν£ΐ. Ο. Ρβιηιΐδ, 3.0. 14ίί. 

9. 31. 1, 1858, 552, 2, 1861, 52. 
10. ^. I 202, 210, Τ&ί. 46-2; Ε. II υογ ΑΡΡ. 251, ΑΡΡ. 252, 265. 
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Αΐβχ&ηίίΓΟδ ίδί βΡβηΓ&ΙΙδ ίη ΚδρραάοΕίβη δβΕι δοΐίοη: Εβίάβ Ν&ηιβή 

Εοιηηΐθη θίηβΐ’δβίίδ Εοί Οοη 40 ΜΜ., ηηΟβΓβΓδθϋδ ζυδ&πιηιβη ηιίΐ άβιη 

ίη ΚιΙι^Ιθγ Είΐίδβδί ηίοΜ νβΓίΓβΐθηβη ΜαΓίγΓίοδ ίη γΙθγ ΒΓθίθΐ'§τιιρρΘ Οθγ 

αηδ ΚαρροάοΕίβη δίηπηηθηάβη Μ&ΓίγτβΓ νοηι 29. Μηί νοΡ. δίοΚθΓΟ 

ΒθίδρίβΙθ νοη Α]βχβη(ίΓθδ §ίΜ βδ δοηδΐ ιιιιγ ίη Κ&Γ3. £β(Β1ί Είΐίδβδί ίηι 

ΡβήδΡΓβηι.8-Τ8ΐ2, άβΓβη Ρΐβίΐί^β άβηβη νοη ΚιΙιοΙαΓ Είΐίδβδί δβΙΐΓ ηΕηβΙη, 

δολνίβ ίη Εοΐ’βηιβ 15α, βίηβΓ βΕβηίαΙΙδ ΚιΙιςΙαΓ Είΐίδβδί βη§ νβηναη<1ί.6η 

Καρβίΐβ3; ΙβΓρΕαηίοη ΙιίβΙΡ <1βη Ηβίΐί^βη ΙιίβΓ Λνίβ ααοΕ ίη ΚιΙιρΙηΓ Εί- 

Ιίδβδΐ οΐιηβ Ββ£ταη<1ηη£ ίϋΓ άβη ΑΙβχαηΟβΓ νοη ΟπζίραΓοη ϊπι Εβηΐί^βη 

υη§·αΓη4. δβίη ΝαοΙιΕαΓ ίη Οδΐ’βιηβ 15η ίδί ΙοδΙοδ, Οθγ ίΕηι ίη ΚιΙιρΙαΓ 

Είΐίδβδί (ηβΕοη ΕΙρίάίοδ) §βηαη §β§βηϋ5θΓ δΡβΙιΡ5; πιαη \νήΜ αΐδο ίϋΓ 

δίοΙιβΓ Ιιαίίβη ϋϋΓίβη, (ΙαΒ ίη (Ιίβδβη ΚίΓοϋβη άβΓδβΙϋβ Ηβί1ί§-6 ^βΓηβίηί 

ίδί. .ίηδΐοδ Γαϋπιί ζηδαηιιηβη ηιίΐ Μαιηαδ, αΐδο βίηβπι ·\νβίίβΓβη Εαρ. 

ραάοΕίδοϋβη ΕοΕ&ΙΕβίΙί^βη0, άβη ΒυΓθΕ§αη£' ζυηι δΟ-ΚοηιραΓίίιηβηί7; 

Μαιηαδ ίΓοηΐαΙ ^β^βηϋϋβΓ &1βΕΡ, πιίί ΑΐβχαηάΓΟδ βίη §1βίοΕαΓΡίο;βδ ΡααΓ 

Βίΐάβηά, Μβίβΐίοδ, ηαοΐι ΙβΓρϋαηίοη ϋηδ βίηζί^ο ΕαρραάοΕίδοΕβ Ββίδρίβΐ 

(Ιβδ ΜαιΙγΓβΓδ νοηι 24. Μαΐ, ζιι ϋβδδβη δίαΐηδ αΐδ Κπβ^δοΕβΓδίβΓ ηϋβΓ 

\νβ(1θΐ' δβίηβ Ζίνί1Ε1βίϋυη§ ηοοΕ δβίηβ Ιη^βηοί ραΒί. ϋΕβιΜίβδ ίδί θγ νοη 

Εβίηβηι βθίηβΓ 250 ΜίίπιαΓΡγΓβΓ Ββ§ΙβίΡβ18. ΒβδδβΓ ιηοϋνίβΗ ν^Γβ Μβίβ- 

ίίοδ, ΡαΙιίαΓοΕ νοη Αηϋοβίπβη, ϋβΓ άβη ΚαρραάοΕίβΓ Ογθ^ογ νοη Να¬ 

ζί αηζ αΐδ Ραίπανοΐι νοη Ινοηδίαηΐίηορβΐ βίηδβΐζϋβ ηηά νοη άβπι Κηρ- 

ραάοΕίβΓ Ογθ§;ογ νοη Ννβδα. ηιίΐ βίηβΓ ΤΓαιιβΓΓβάβ ΒβάαοΕί ·νντϋΓάβ9, 

ΐβάοοϋ λναΓ άίβδβΓ Εβίη ΜαΓΐ-γΓβΓ; αηοϋ δίηά ΕίβΓπιίΐ Κίβίάιιη^ υηά Εβ- 

ΒβηδαΐΡβΓ υηνβΓΪΓα§1ίβϋ. Ββδ Μβίβίΐοδ ΛΓ0Γηια1ί§:βΓ Βίδβΐιοίδδίΐζ δοΒα·· 

δίβία ΙαΒΡ ααβίι αη Μελέτιος αηδ άβΓ δβΙιαΓ άβΓ 40 ΜΜ. άβηΕβη, άβΓ ίη 

ίίΐΓβη ΑΕίβη αηδίβΐΐβ, ίηι Τβδΐαιηβηΐ ηβΒβη άβπι Ναιηβη Με)Χίτων νοι·- 

Εοιηηιί10. ΝβΒβη άαηη δβΐιοη άΓβί Ναπιβη νοη άβη 40 ΜΜ. \νάΓβ απβϋ 

1. 81. 1,1858, 128,5,1882,334-335; Α. Ο ο 3 1 α, I 8αηϋ Μ&Γϋή ά’Αηαα- 

ηΐα, ΤΓβηΙο 1975. 

2. ΕοΙΙ 276; ΕΌ. 157. 

3. ^. I 146; Ο. Ρ. 8 οΐι ί β ηι β η ζ, Οπβηΐ. Οΐιρϊβΐ. ΡβΓ. 34, 1968, 70-96. 

4. 3. II 500; 81. 1, 1858, 125, 127. 

5. ,1. I 146, 202, 210, Τ&Γ. 46-1; Ε. II ΑΡΡ. 259, 263. 

6. «I. II 508; 81. 4, 1875, 66. 

7. 3. I 202, 210, Τ&£. 46-1; Ε. II ΑΡΡ. 263. 

8. 3. I 202, 210, II 508, Ταί. 46-2; Ε. II ΑΡΡ. 265; 81. 4, 1875, 411. 

9. 81. 4, 1875, 409-411. 

10. .1. I 314; ΟαηΐβΙ-Κορβ, Τβχίβ ζαρ Ηβΐϋ^οη ΟβδοΕΐοΡΙο. ϋαβ Ηβ)- 

άθηΐυηι άβΓ ίτϋΡβη ΜαιΊ^ΓβΓ (ΗθΓ3ΐΐ5§βΡθΓ Α. Ηαιηπιαη), ΑδοΡαίΓβηΡιιΐ’^ 1958 

256-259; ν§1. 81. 5, 1882, 18. 
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ΤΒβορΙπΙοδ ηηι δβΐϋοΐιβη ΗΜΒρίβϋβΓ άβΓ ΝοΓάΛνηηά1 §υί ηυί^βΚοΒβη, 

1301 άβηι ΙβΓρΙι&ηίοη &υί βίηβ Ιάβηύίΐίζίβηιης §αηζ νβΓζίοΜ,βΐβ2. 

Βίο Οΐ&§οη&1βηίδρΓβοίιυη§ νοη ίυδΐοδ ίδΊ (ηβΒβη Κ&ρίίοη) άβΓ 

1ιβί1ί§β ΝίΕβ1>&887 άβΓ &η άβΓ Οδί\ν&ηά νοη ΟδΓβπιβ 11 άΐΓβΙίί ηβΒβη 

,ΙυδΒοδ δί,βΐιί,4 υηά ίη Εΐηΐίΐΐι Ι^ϊΐίδβ ιηϋ άβιη Γβοΐιίβη Ν&οΒΒβΓη άβδ 

Ιυδΐοδ, Μηπι&δ, βΐη Ρ&&Γ Βϋάβί5; Ββίάβ δίηά Μβ^&ΙοιηαΓίγΓβΓ υηά Ββ- 

(ϋΐΓίβη άβδ\νβ§βη ΕβίηβΓ ΒβδοηάβΓβη Ββ£Γϋηάυη§·. Ββί άβη ΓβδΒίοΒβη 

Ββίάβη Ηβίΐί^βη άβδ Μΐί.ΒβΐΓ9.υιηβ8, ΤτγρΕοη (ηβΒβη Αΐβχ&ηάΓΟδ) υηά 

ΡΒοΙί&δ (ηβ!)βη δίδίηηίοδ)6, η&οΕ άβΓρΒηηίοη άβΓ ΡΙιτγ^ίβΓ νοπι 1. 

ΡβΡπαβΓ τιικί άβΓ Οτ&Γ&ηθΓ νοη δίηορβ7, ίηΐΐβη Ββζίβ1ιαη§βη ζιι άβη 

ηηάβΓβη ΜάΗγΓβπι ηίβΐιί ίηδ Αυ^β, ^οάοβίι §ίΙΐ· ΡΒοΕηδ δρβζίβΐΐ &1δ 

Μβϊη&δί&ίϊδβΙιβΓ Ηβΐ%βΓ8. 

Ιηδ^βδεαηΒ άβυώβύ δίοΒ &1δο βίηβ §βηζβ ΚβίΒβ νοη (^υβΓνβΓΒίηάυη^βη 

&η, άΐβ ίηάβδδβη ίβδΐ &11β ιηίΐβίη&ηάβΓ υηνβΓΐΓ&§;1ίοΒ δίηά υηά ϋΒβΓάίβδ 

1. «Ε I 202, 211; Ε. II νΟΓ Α£>1>. 251. 
2. I. II 505. Εΐη ΙύηίΙβΓ Νηηιβ \ν&Γβ Εβοηΐίοδ ΟΒογ άβηι ηοΓάϋβΙιβη ΡπβδίβΓδϋζ 

άβΓ Η&υρίηρδΐδ (1. I 202, 203), Ββϊ άβηι άβΓρΒίΐηΐοη, νβπηυΐΐϊοΐι ΛνβΐΙ άβΓ Ηβΐΐϊ^β 
Ιϊβίη ΒΐδοΙιοίδ§β\ναηά ΐΓϋ£ί, α,η βϊηβη άβΓ Μ&ΓίγτβΓ νοη Νΐίίοροΐΐδ ϊη Αηηθηΐβη άηβΐιΐβ, 

ΕβδΙΙβ άα£β£βη ηη «Εβοηΐΐοδ (Οαί&ηΐη?)», αΐδο αη άβη ΒϊεβΒοί {Η. I Ι1ίοηο§Γ. Κβ£., II 

νοΓ ΑΒΒ. 251, Μοίΐν Νγ. 335, ΚϊτοΒβ Νγ. 24; ν§Ε οΒβη 8. 173, Αηιη. 3). Εϊη ΜατΙγ- 

ΓβΓ Εβοηϋοδ, δο\νοΜ νοη ΙβΓρΙι&ηίοη υΐδ ηυβίι νοη ΕβδΙΙβ δίβίδ Γϋτ άβη νοη ΝΐΒοροϋδ 
^βϊιηΐΐβη, Εοηύηί αυβΒ δοηδΐ \νίβάβΓΐιοΙ1 νοΓ (I. II 507; Ε. I ΙΕοηο^Γ. Εβ£., Μοίΐν 
Νγ. 160), ]βάοο!ι \νϋΓάθ βδ δίοΐι βΟβηίηΙΙδ υπη πογ βϊηβη Νηηιβη &υδ βϊηβΓ Ιηη^βΓβη Εΐδίβ 
Ιι&ηάθΐη (ν§Ί. 81. 3, 1869, 783), \ναδ Βαιηη ΙιβδδβΓ ηιοϋνΐβΓΐ \ν&Γβ ηΐδ βΐη ΛνβίίβΓβΓ άβΓ 
40 ΜΜ. Αη§βδίβ1ιΐδ άβΓ ζηΙιΐΓβΐοΒβη Ιιοιηοηγιηβη Ηβΐϋ^βη βΓΐ&υΒί άβΓ ΒβηΒιηάΙβΓΒβ- 

δΐηηά Ββίηβ ΛνβϋβΓβ ΖυοΓάηυη§. 

3. Ε I 202, 210, Ταί. 47-1; Ε. II ΑΒ>Β. 252, 269. 

4. Ε I 153, Τη£. 36-1; Ε. II ΑΒΒ. 134. 
5. Ε I 436, Τηί. 114-2, 117-1; Ο. άβ .1 β γ ρ Ιι η η ί ο η , Ευ Υοίχ άβδ 

ΜοηυπίΘηίδ Ν.8. 316; Κΐητοβδ - Υ&η - Μ&ηίτηη, ηΟ. ΑΒΙ). 154; Β. ΤηΓ. 

71, 72; Ε. II νοΓ ΑΕΕ>. 160; Υαηα^ί, αθ.93; ΚΚ. ΡΙαοίο 70; 3. Ε & γ ο β 1ι β, Οδ- 
Γβηιβ, ΑηΕηΓα- ο^.; δβΐίβηνβΓίίβΙΐΓΐβδ ΡαηΕΕϋά 1>βϊ Ρ. Α. Εΐίοτά υηά Ε. 

Μ. Οταί, Εβΐδβ ϊη άΐβ νβΓ^ηη^βηΙιβΐ! (Κ&ρρ&άοΙίϊβη), ΖδΙαη1)υ1 1976. ΝίβΜ υηι 
Νίΐίβίοδ (δθ Εοΐί 276) ΙιαηάβΕ βδ δίβΕ Ρβίιη ΙιΙ. ΝίΕϊΙοδ (δο ΕΌ. 157) &1δ ΜθάηίΠοη ηυί 
άβΓ Εβ\νο11)β - Οδίδβίΐβ άβδ ΟυΓβΡ^αη^δ νοπι ΟδίαΓηι ζιιηι 80-Εβ1ίίίοπιρ9Γΐΐηιβη1 νοη 
Κ&Γ9. 0'βάΠ? Ιίϊΐίδβδϊ: 8βΐη Οβ§-βηϋΙ>6Γ ΐπι \Υβδ1βη ϊδί Ο ΑΓΙΟΟ ΦΟΤΗΟΟ υηά πιαβίιΐ 
δΐβΕβΓ, ά&β Ειθγ \νίβ ΐιη Βο^βη ζννΐδβΕβη 8ηάαπη υηά 80-Εο1ί1ίοπιρ&ΓΐΪΓηβη1 νοη Κι- 
Ιι^ΙηΓ Ιίίΐΐδβδί (ί. I 202) άΐβ δβίάβη ηΐΕοιηβάΐδβΙιβη ΜϋΗγΓβΓ νοπι 12. Αυ^υδί οιΒ^οΕΙΙ- 
άβΐ δΐηά. ϋΐ)βΓ άβη ΒυβΕδΙώβη ΝΙ \ναΓβ ηοβίι Ιογ βΐη Α Ρΐηΐζ, δο άηΒ [Α]/ΝΙΙΚ[Ι?] /- 

ΤΟΟ ίϋΓ Ανίκητος ζυ Ιβδβη Λνατβ. 
6. .1. I 202, 210, Ταί. 44-1, 46-2, 47-2; Ε. II Αδη. 251, 252, 265. 

7. Ε II 511; 81. 4, 1875, 918, 5, 1882, 571-573. 

8. Α. Ο γ α δ η γ, Ε’ΐβοηοοίηδηιβ δγζ&ηίϊη 90. 
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ιηβίδΐ ζυ άβη Όβί&ίΐδ άβΓ Βίΐάβΐ’ ηίοΐιδ ρ&δδβη. Εηΐ,ΛνβάβΓ Βηΐ άβΓ Μ&Ιθγ 
Ιιβί άβΓ Ληδ\νυ1ι1 άβΓ Ηβίϋ^βη ΐϋιβΓίι&υρδ Εβίη Κοηζβρΐ νβΓίοΙ^ί υηά 
■ννηίιΐΐοδ δονΌΐιΙ Μβ§’&1οηιϋΓΕνΓβΓ &)δ ηηβΐι §υηζ υη^βάβιΕβηάβ Ηβί)ί§;6 

ΙιβΓ&υδ^β^'πίίβη. άβΓβη Ιάβηϋίϋί- δίβΐι Ιιβιιΐβ αηβ-βδίβΐιίδ άβΓ ιηβίδΐ §τδ- 

ββΓβη ΖηΕΙ ΙιοηιοηνιηβΓ Μϋΐ'ΐγΓβΓ ηΐβΐιί ηιβ^Γ ΜβΓβη ΐηβδ. ΟάβΓ βδ Ηβ§1 

ΙιίβΓ βΐη 0Γάηηη§δρΓΐηζίρ ζυ^Γυηάβ, άηδ δίοΐι ηίβΜ βη άβη '1ιίδ1οπδβ1ιβη? 

ΡβΓδοηβη οπβηΙίβΓΐ. Οβ^βη άΐβ Ιοΐυΐβ Κβ^’βΙΙοδί^Εβίί δρπβΜ άβδ ΜηδΐβΓ 
άβΓ ΑηθΓάηυη§. Ιη άβη Βδ^βη νοΓ άβΓ Αρβίδ υηά Λ^οη άβη δδΐΐίβΐιβη 
8ϋυ1βη ζυΓ Οδίλνυηά, αΐδο ίηι αη^βπιβδδβηβη ΒβΓβίβΙι άβΓ ΙνΪΓβΙιβ), δίβΐιβη 
Βίδβΐιοίβ1. ^βίΐβΓ λνβδίϋβΐι Ιι&Ββη ηίβΐιΐ δίβ, δοηάβΓη Μ&ΓίνΓβΓ ΠΐΓβη 
ΡΙ&Ιζ. Α11β ζβΐιη Ηβίΐί^β άβδ ΜΗίβίΓ&υηιβδ δίηά βίδ δοΐβΐιβ δίβΓβοίγρ 
§β1ί1βΐάβ1. Βίβ βηι Κοηάβ άβδ ]β\νβίΙί§βη ΒίΙάί-Γ&^βΓδ (ΕΙρίάίοδ, 8ίδίη- 

ηίοδ, Κυρίδοη υηά ΊΥγρΕοη &η άβΓ δβϊίβ άβΓ νίβηιη§, Μ&πιειδ υηά Μβ- 

Ιβϋοδ 9.πι δϋάβηάβ άβδ 8ηά§β\νδϋ>βδ) δίηά δ&ΓΐΙοδ ηηά Ιι&Ββη βίηβ άυηΐάβ 
ΟΕΙηηιγδ; άίβ νίβΓ νβίίβΓ ΐηηοη &Β§’β1)ί1άβίβη Μ&ΓΐνΓβΓ (άυδίοδ, ΡΙιοΕβδ, 
Νϋίβΐυδ, ΑΙβχ&ηάΓΟδ) Ίι-υσβη βίηβη 8βδνΓβΓζβη Βω.Ί> ηηά βίηβ Ιιβίΐβ 
βΐιΐυηιγδ2. Εδ Ε&ηάβΐί δίβΐι αΐδο §;βΓ&άο ηίβΕί; υηι άβη νβΓδυοΙι, Ρογ- 

ΐΓθίδ αΒζυΙιϋάβη, δοηάβΓη §;βνάδδβΓΓη&ββη ηηι ΑΙ1ζ\νββΕ-ΕθΓηιυ1&Γβ ίυΓ 
ΜϋΓίγΐ'βΓΒίΙάβΓ, άίβ ηυΓ άβιη ΟβδβηιΙ,βίηάΓυβΙί ζηΙίβΒβ ^βΓίη§ίη§ί§ υηά 
δβΐιβιηηϋδβΐι νβπίβΓί υηά βΓδί υηά υΠβίη άυΓβΙι άίβ ΒβίδβΙΐΓίΓΐ ίηάίνί- 

άυυΙίδίβΓί ν^υΓάβη. ϋβΓ νβΓζίβΙι! ειυΓ ΟΙιβΓβΗβΓίείίΙία (νήβ άβΓ Βίδβΐιοίδ- 

ΟΓηαΐ Ββί Καρίΐοη) υηά ΑδίπΒυίβ3 \ν&Γ &Βθγ άυηη υηΐδο ΙβίβΕΐβΓ, 

Λνβηη ά&δ Βίΐά §&γ ηίβΐιΐ άβη Ζ\νββΕ ΕυΙίβ, &η άίβ νίΐα υηά Ρ&δδίο άβδ 
βηΙδρΓβββθηάβη Ηβίΐί^βη ζυ βηηηβΓη. ΑΙδ αροίΓορϋίδβΕβδ ΖβίβΕβη4 

ΒΓ&υβΙιΐβ ά&δ Κγθπζ, ίη άβδδβη ΖβίβΕβη άβΓ &ροδ1β3§]βίβ1ιβ Κοηδδαηίίη 
δίβ§1β5, ηίβΐΗ υη άίβ ΚυΓίΓβίία.§·δβΓ6.ί§ηΪ8δβ ζυ βηηηβΓη υηά Εοηηΐβ 
άβδΙιαΙΒ &Ιδ λνβί1§θΕοηά ηβδίΓηΗβ ^βοηιβίηδβΐιβ Εί§υΓ οΐιηβ άίβ Ββδ&ίΐδ 
άβ& ΚΓβηζί^υη^δΒίΙάβδ \νίβάβΓ§·ο§οΒβη Λνβΐ’άβη. ΙϊηίδρΓβοΙιβηά ΡβάυΓί- 

δβ βδ ΙϋΓ άίβ πιυ^ίδβΐΐθ ^ΐΓΕδβηιΙίβίί ζ.Β. άβΓ 40 ΜΜ. ηίβΐιί Πιγθγ Βίΐάβΐ’, 
δοηάβΓη ηυΓ άβΓ Ναιηβη6. λ¥βηη βδ υηι άίβδβη ΖννβοΕ §'ίη§·, ιηυβίβ βδ 
ηίιβΓ ϊ)βάβυίυη§δ]οδ \νβΐ'·άβη, οΒ ζ.Β. ηιίί άβιη Νυιηβη δίδίηηίοδ άβΓ 
ΜάΓίγΓβΓ νοη 8βΒαδΐβί& οάβΓ άβΓ ρυΓίΙιίδοΙιο ΒίίΙβΓ §βηιβίη1; \ν&Γ; άβηι 

1. I 203, 209, Τ&£. 53-1, 2; Ε. II Αΐ^Β. 260, 2.61, 270. 

2. I 210. 

3. 6. άβ ά β γ ρ 1ι & η ΐ ο η, Ε& Υοίχ άβδ Μοηυηιβηΐδ Ν.8., Κ&ρ. 19, 20. 

4. ν§1. ΗοΙΙ 273 ζυ Υιίαηΐι ίαΐΐδβ: «Ζ&υΒβΓδρΓυοΙι νοη άβΓ Μυβίιΐ άβδ ΚΓβυ- 

ζβδ». 
5. Α. υηά 5. 8 1 γ 1 ΐ η η ο υ, Βν Τΐιΐδ ΟοηςυβΓ, Νΐβοδία 1971. 

6. Ο. ά β 3 β γ ρ 1ι & η ΐ ο η, Ε& Υοίχ άβδ ΜοηυιηβηΙδ Ν.8. 49-50. 
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Γηαη δοΐοΐιβ (,ΐιιαίίίέϋβη ϊη Ββδοηάβιβιη ΜαΒθ ζιΐδοΒπβΙ)1. Είηβ άθρ&ρ- 

ΐί§β Κοηίβιηίη&ίίοη ζνπδοίιβη έφοίΓορηίδβΙι λνΪΓΐίδ&πιβη ΚβίίβΓπ υηά 

άβη 40 ΜΜ. Λνϋΐ'άθ ηαοΐι άίβ 40 ΚβϊίβΓ νοη Κ&τ&1)&§ Μϋδβδΐ ζλ\Γ&η§1θ8 

βρίεΐατβη. Ιη ΚιΙιφΙ&Γ Ιάΐίδβδί (υηά βΒβηβο ίη Β&ΐϊί&η άβΓβδί 3) άϋΓίίβ 

δβΐιοη <ϋβ Ροδίίίοη ίϋτ θίηβ δοΐοίιβ ΒοΙΙβ άβδ δϊδίηηίοδ δρΓβοΙιβη, ]βάοο!ι 

Λ¥3.Γβ άίβ Ργ&§6 η&βΐι δβίηβΓ Ιάβηΐίίέίί, ί&ΐβοΐι ο’βδίβΙΐΒ Ζϊ\§β άβδ Ρ&ΓίΙιβΓδ, 

άβδ δοΐάαίβη νοη δβΒηδΐβίβ, 368 Ρ&ρρ&άοΐάδοΐιβη ΕΙρίάϊοδ-δοΜΙβΓδ υηά 

άβδ Καρρ&άοΙάβΓδ ίιη Αη&υηίυ-Τ&Ι δβΐιβίηβη δίοΐι ΡίβΓ ζυ θΐηοπι δγηΐίτβ- 

ΐΐδΐϊδοΐιβη ΗβίΗ^βη νβΓβίηί^Ι ζυ Βεώβη, άβΓ ηίβΐιί (ΙιιγοΙι δβίη Α1>1)ίΜ, 

δοηάβΓη ηιιρ ΟιιγοΙι δβϊηβη Ν&ιηβη βά&ΓέάίΐβπδίβΗ νότά, &ηεάο§ Ββί 

ιηβΙΐΓθΡθη ηηάβΓβη ΜέηΐγΓβΓη άίβδβΓ ΚϊγοΙιθ. Μη^ίδβΐιβ ΚΓ&ίΐβ υηά άίβ 

Κοίΐθ &1δ Ρηρρ&άοΐαδβΐιβ ΕοΕηΠιβίΙί^β §βπιβίη8&ηι ΒβίέίΜ^βη δίβ, ζμδ&πι* 

ιηβη ηιϋ άβη Μβ§'β1οιηέη*ΙγΓβΓη άίβ ΚϊγοΙιθ νοΓ άβιη Βδδβη ζυ ΒβδοΜίζβη. 

λΥυΓάβ ηιΐδ δοΙβΒβη ΟΓϋηάβη άβΓ ηΐ3§ίδθ1ι ροΐβηΐβ δϊδίηηίοδ βίηπι&Ι 

αηδ§'β\ν3ΐι11, δο Εοηηΐβη ίΐιηι—-νήβ ίη άβΓ δβίΐβηΐίαρβίΐβ νοη Κι1ι§1ογ 

ΡϊΗδβδί—ΒβΙίβΙη^β ΜϋΓίγτβΓ &υδ άβΓ Ο-Γΐιρρβ άβΓ 40 ΜΜ. Μηζιι§βδβ1Β 

\νβΓάβη; ίη Β&ΙΕ&η άβΓβδί 3 ΐδΐ βδ ΡροΡορίοδ, άβΓ ίη Κι1κ?1&γ Ιόΐίδβδί—ζυ- 

83Γηιηβη ΓϊΐίΡ Οβδΐΐοδ—&η άβΓ Οδίλν&ηά άβη Αρδΐ8θίη§'3η§ 'ΒβΛν&βΜ’2. 

Οΐιηβ άβη νβΓ^ΙβίοΙι ιηίί Κ.ι1ι$Ι&γ Ρίΐίδββί ΙϊβΒβ δίοΗ άβΓ δίηη άθδ 

δίδίηηϊοδ-Βϋάβδ ίη Β&ΙΙο&η άβΓβδί 3 ηίοΐιύ πιθΙιγ ΙίΙ&Γβη; <1ίθ δρϋΐβΓβ Μ&1- 

δβΐιϊβΐιΐ ιηίΐ Βΐδοΐιδίβη ίιη λΥβδΐ&πη ηηά ίιβί1ί§βη ΕΓηυβη ίηι Οβΐ&πη8 

νβΓάΓβΙιΙ άηδ ΚηυηιρΓΟ^Γηπιπι νδ11ί§. Αάηΐίβΐι βηΐζίβΜ δίοίι άίβ Ρ&η&§ί&- 

Κίροΐιβ βίηβΓ νβΓΪπηάΙίοΙιβη ϋβυίυη^: ΟΡ>βΓΐια11) άβΓ (Ιιβυίβ ίβίάβηάβη) 

δλΥ-δαηΙβ ϊδί άίβ Η&1Μί£ΐιτ άθδ δϊδίηηίοδ αη άβΓ ννβδίδθΗβ άβδ δϋά&πηδ4, 

&1δο ζλυ&γ ηηί θίηβπι νβι^ΙβίοΙιΒ&Γβη ΒίΙάίΓ8.§βΓ \νίβ ίη ΚιΙι$1&γ Είΐίδθδΐ, 

εώθΓ §θΓ&άθ ηίοΐιΐ &1δ Β1ίοΡί&η§ νοΓ άβΓ Αρδίδ ηηά βοιπΗ οΚηβ Ηίη\νβίδ 

ηυί θίηβ ηροίΓορ&ίδοΙιβ ΡυηΕΐίοη. ϋηίβΡ άβη δοηδΐ νοη ^Γρίι&ηίοη 

ηοίίβΓίβη Ναπιβη Εοηιηιί η«Γ ΚΎΡΙΛΟΟ5 Οθΐ άβη 40 ΜΜ. νοΓ, ίβάοοΒ 

1&8 Βθδίτΐθ &ηδί3ίΐ ποΜί§ ΚγτΐΕοδ6. δϊδίηηίοδ υηά βίηί^’θ δθΚΓ θίιηΐίοΐιβ 

(Ιιβηίβ ηηιηθηΐοδβ) Ηβίΐί^θ &τιί ηη^Ιο^βη Βΐ1άΐΓ3§βΓη δίηά Κπθ^θγ; δίβΚί, 

1. Α. βΓειδ^Γ, Μ&Ρίχΐ'ΐιιιη 2, 1946, 302-303; (ΙβΓδβΙ^β, Β’ίοοηοοίΛδΓηβ 
δγζαηίίη 83; Ο. Ρ. 8 ο 1ι ΐ 6 πι β η ζ, Κοιη. ^11&^ί^ι18^Ϊ1Ρ. 67,1972,153-174, Αηιη. 

43; ν§-1. Ν. Τ 1ι ΐ β Γ γ γ, Οαίι. ατοΐιόοΐ. 13, 1962, 43-47, ΑΒΒ. 5. 

2. Ρ I 202, 207, Τ&ί. 44-1, 2; Κ. II Αδδ. 251. 
3. ί. II 51, 52; Ο. Ρ. δοίιϊβιηβηζ, Κοιη. ς)υεΐΓί&ΐ5θ1ΐΓ. 67,1972,153- 

174, Ταί. 613, 7&. 
4. Μ. Εβδίΐβ, άΒ. οδΙβΡΓ. Βγζ. 22, 1973, 251-279, Ρΐβ. 5, Αδδ. 25(8.263 

Ζ. 11 Ιΐβδ 'ζίβηιΐίοΐι δθΗβη’ δΐ&ίΐ 'Ιιδυίί^βΓ’; ν§Ί. 3. II 506, Ε. I Ιΐ£οηο£ΐ\ Εβ^.). 

5. 3. II 115. 
6. Η. Ε β 8 11 θ, αΟ. 262, Ρΐ£. 5 (ηίοΜ Κγη&ΙίΟδ, 50 8. 261). 
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Γηαη ίη ϋιηθη ηιϋ Βθδΐΐθ βίηβ Αηδ\νη1ι1 (Ιθγ 40 ΜΜ., 80 Ιϊβίβρΐ £&νιι$ίη 
ϋίοηο^Γ&ρΙιΐδοΙι οΐίβ βη^δΐβ Ρ&Γη11β1θ. Εΐη αηίΜΙΙβηάθΓ υηίθΓδοΜθά 

Πθ^Ι ά&ηη. άαβ άίβ δοΐάαΐβη νοη Ο&νιι^ίη άαδ §βζϋο1ίί.β δοΙίΛνβΗ Ιε&ιηρί- 

ΟβΓθίΐ ίη Οθγ Γβοΐιΐβη Ηαηά Ιιβίίβη, δϊδίηηίοδ ά&δ ββίηί^β ηίιβΓ ίη 0θγ 

Ιίηΐίβη, ηΐδο ίηΙδθΙΐΘη Η&ηά. δβίηβ ΚβοΜθ Ιιηΐΐ άίθ δβηΡΓβοίιΐ (&1βο ϊη 

Βυΐιβροδΐί,ίοη) δίθΐιβηάβ Εθηζβ. Ϊηδ§·6δ8ηιί, ίδί Οθγ (ΙθγθγΙ ζυ/θγ Γη&ιΊ,ί&- 

Ιΐδθΐιβ, ΑΟθγ Εηηπι Εβπιρίίηοΐιίί^β δίδίηηϊοδ θί·λν& άαδ δρίβ^βΐδίΐά άβδ 

ΒθΒί&ηοδ ίη ζΐηνα^ίη1; <ϋβ Εαπζθ ίη (Ιθγ ΓβοίΕβη Ηηηά βίηθδ Κήβ^θΓδ 

ίδί ΖΛνηρ οηάβΓδΛνο 1ιηιιίί§', &Βθγ ηϊοΐιΐ ίη ΙίοπιΒίη&ΐίοη ιηΐΐ θΐηθηι §β- 

ζηοΐίΐβη δο1ι\νθΓί2. ζΐανυ^ίη Ιιηΐ &]βο άίβ ΟβδδβΓΘ, ιηίΐΐιίη \νο1ι1 ιΐΓδρΓϋη§;1ί- 

οΕθ ΙΕοηο^Γ&ρΚίθ. ϋηδ Όθΐ&ίΐ ίϋ^ί δίοίι βθί άβη Αι*£υπιβηΐθη βίη, ηιίΐ 
άθηβη ^βρρίι&ηίοη άίβ Ρηη&ο'ΐο,-Κίτοΐΐθ υηά Κιΐιςί&τ Εΐΐίδβδί δρδΐβΓ &1δ 

ζ)&νυ§ίη ά&ΐίβΓίθ3. 

ΑΙδ βη§ νθηνηηάί. πιΐί Οηνυ^ίη §ί1ΐ ΤοΙίΜι II, ίη Οθγ βδ αΐιηΐίοΐιβ 
ΙάβηΐίίίζΐβΓηη^δρΓοΒΙθπΐθ \νίβ ίη Κιΐιςί&ρ Ιίίΐίδβδί §ί!)ΐ. ΙΙηΐθΓ άβη Βί- 

δβΐιοίβη &η άβρ Κοίοηη&άβ νοΓ άβη Αρδίάβη Ιεοηιιηί ΝίΙ^αηάΓΟδ (νοη 
ΜγΓ&) νοΓ; Βίβδίοδ νοη δβ!)&δ1θί& άϋΓίΐβ ίη άβΓ ζβΓδίδΓΐβη υηΐβΓβη Ζοηβ 
άθΓ Μίΐΐθΐ&ρβίδ ^βδί&ηάθη Ε&Ββη.4 Ββίάβ Ν&ηιβη ΙίθΕΓθη Βθί Ηβίΐί^βη 
&ιη Είη§’&η§ άβΓ δηάαρδίδ ηοοίι θίηπιβΐ λνΐθάβι*5. Ηβδίΐβ Ιιίβΐΐ δίβ αιιβίι 
ΙαίβΓ {ίϊΓ άίβ Ββίάβη Βίδβΐιοίβ6, Μγ άίβ άβΓ ΟγΙ αάαςη&ΐ ντ&Γβ; (Ββ \Υίβ- 

άβρ1ιο1υη§ Β&ίΐβ ίη άβη άΓβί ΕίηζβΙΟίΙάβΓη νοη Β&δίΐβίοδ βίηβ Ρ&Γ&ΙΙβΙβ7. 

ΤβΓρΙιηηϊοη ζο§, νβπηυΐΙίοΒ \νβ§βη ΓβΒΙβηδ νοη ΒίδβΒοίδσβλνβηάβΓη, άίβ 
Ββυίυηβ' βίδ ΒΙ&δίοδ, Μ&ΗγτβΓ νοη Αιηοποη, ηηά άβη ΑγζΙ ΝίΙί&ηάι*θδ, 

ΜδΓίγΓβΓ ίη Α^γρΐβη ιιηΐβΓ ΟίοΕΙβίίβη (15. ΜάΓζ), νοΓ8. ΡηΓ άίβ Ββϊάβη 
Ε&ίβη-ΜδΓίγΓβΓ Εοηηΐβ ^β^ρ^1ηη^οη ηηΓ ]β βίηβη Ρ&Γβ11β1ί&11 ΟβίΒπη- 

§βη, Βίβδίοδ ηηίβΓ άβη ΜέϊιΊ,γΓβΓηιβάηίΐΐοηδ άβδ ηδΓάΙίοΙιβη ΟηΗΒο^βηδ 
νοη Ε1 Νβζ&Γ ηηά βίη ^1βίο1ι&Γΐί§βδ ΜβάηϊΠοη ηιίΐ άβΓ Ββίδβΐιπίί... ΝΑ¬ 

Ι. Ε. III Αΐ3ΐ3. 325. 

2. Ο. Ρ. δοϊιϊβπιβηζ, Ιδί&αΙ). Μΐΐίβϊΐ. 30, 1980 291-319. 

3. I. II 418-419; ν§1. Ο. Ρ. δοϊιϊβπιβηζ, Κοιη. 67, 1972, 

153-174. \νίβδθ ΚβδΙΙβ δβίηβ ΡΓΐϊΙιάηΙϊθπιη^ ϊηκ 9. άΐι. «αηββδίπίΐβη ηηβΓίί&ηηΙ» ηαηηΐβ 
(ΕΒΚ 3, 1978, 8ρ. 1083), ΐδΐ ιιηνβΓδΙαηάΙΐοΙι (νβΐ. αιιοΐι Ο. Ρ. δοϊιϊβπιβηζ, 

ΑγοΜοΙ. Αηζ. 1970, 253-273, Αηπι. 43). 

4. 3. I 320, 322, II 502; Ε. II υογ Αββ. 61. 

5. Ρ I 321. 
6. Ε. I Ι1ίοηο£ΐ\ Εβ§., Μοϋν Νγ. 303, 336, ηΐοΒί 117, 169 ϊη ΚΪΓοΙιβ Νγ. 

10, II νοΓ Αβί). 61. 
7. 1. I 317, 318, 322. 

8. 3. II 502, 508; ν§1. 81 4, 1875, 527. ϋϊβ Κίβϊάηηβ' ίδΐ Ββΐ 3. I 321 ηϊοΐιΐ 

ηη^β§'θΙ)θη. 
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ΡΟΟ βΕβηάβ ίιη \νβδίΙίοΕβη ΟυΗΕο^βη1. ΑυοΕ Κβδίΐβ 8&Ε ΙαΐβΓ ίη Βίβ- 

8Ϊ08 ηίοΕί άβη ΒίδοΕοί; Εβί... ΝΔΡΟΟ νβΓζίοΕίβίβ βΓ βυί βίηβ Ιάβηίί- 

ίϊζϊβΓυη^2. ϋ& Εβίάβ βίδ Μ&ΓίγτβΓ δίβΓΕβη3, Εβηιβη ίϋΓ Βίβδίοδ νοη 

δβΕβδΐβίβ ηηά Ιογ ΝίΕβηάΓΟδ νοη ΜνΓβ βυββΓ άβπι ΚΪΓοΕβηΙβΕΓβΓ-Οηβί 

ηυοΕ <ϋβ ΟΕ&ΓβΕίβπδίίΕβ άβΓ ΜβΓίγΓβΓ ϊη ΒβίΓβοΕί. Ββ ΒίδοΕδίβ βηί 

άβη βηίδρΓβοΕβηάβη Βί1άίΓβ£'βΓη ΐη Ε1 ΝαζβΓ ηίοΕί βη^βιηβδδβη \νβΓβη, 

Εοηηίβ ίηβη ζλνβη§1οδ αηί άίβδβ ΑΙίβΓηβίίνβ ζηΓϋοΕ^Γβίίβη. Βίβδίοδ, 

νοι· δβίηβΓ Οβίβη§;βηηβΕηιβ βΐη ΕίηδίβάΙβΓ ίη βίηβΓ Ηδΐιΐβ βΐη Αγ£&ϊο8 

ιιηά \νβ£βη δβίηβΓ λνυηάβΓίβίβη Ιιοβίι §βδθΕβίζί, \νβΓβ ζηδβππηβη ιηίί 

άβη Μβ^&ΙοηιβΓΐγΓβΓη ΝίΕβίαδ ηηά Μβπι&δ (άίβδβΓ \νίβ Βίβδίοδ βΐη Κβρ- 

ρβάοΐάβρ) ίπι δβΙΕβη Ββηά4 Εβι-νοΓΓβ^βηά ηιοίίνίβΐ’ί. \νέίΕΓβηά άίβ Αιΐδ- 

■νν&ΐιΐ (ΙβΓ βηάβΓηορίδ ηίοΕί νβΓίτβΐβηβη Εοπιοηγπιβη Εβίβη ίη Ε1 Νβζβΐ’ 

ηηά ΤοΕβΕ II ηίοΕί βίηδίοΕΐί^ \νβΓβ. Βθγ §βιηβίηδβηιβ ΒβΓυί (βίδ Βί- 

δοΕοίβ) \ν&Γβ ηΕβΓάίβδ ίη ΤοΕβΕ II βΐη ρΙβηδίΕΙβΓ Οτυηά, Εβίάβ ζβδβιη- 

ηιβη βΕζηΕίΙάβη. 

Ββί... ΝΔΡΟΟ ίη Ε1 ΝβζβΓ ζίβΐιβη \νΐΓ ΐβάοοΕ βίηβ ηοοΕ βηάβΓβ 

Κοη.]β1ίίυΓ νοΓ. ϋίβ ΒβίδοΕπίί §β1ιδΓί ζη βίηβηι νοη ζβΕη ΜβΓίγτβΓ- 

ΜβάβίΠοηδ, άίβ δίοΕ Εβίάδβίίδ ηιη βΐη (ΡρορΕβίβη-Ρ) ΜβάβίΠοη ίιη Ζβηίί 

£ΓυρρίβΓβη. νοη άβη οΕή^βη Νβηιοη Εοηηίβ ΙβΓρΕβηΐοη ηοοίι ΦΟΚΑΟ 
ιιηά. ΚΑΝΔΙΔΟΟ Ιβδβη; βδ δοΐΐ δίοΕ ηηι άβη ΟβΓίηβι* νοη δίηορβ ιιηά 

—βηοΕ ηβοΕ Κθδίΐβ—ηηι Καηάίάοδ νοη Ίτβρβζηηί Εβηάβΐη5. Αιιοΐι ίϋΓ 

άίβδβη δίηά Ζ\νβίίβ1 ηηι ΡΙβίζβ, ηβοΕάβπι άβδ βίηζί§β \νβίίβΓβ Ββίδρίβΐ 

—ίη ΟτδΓβιηβ 11—Είηίίϋ1ί§ §'βλνοΓάβη ίδί. ϋβη Νβπιβη άβδ ΡΕοΕ&δ §ίΕί 

βδ ηοοίι ίη ΚιΕ$]&γ Είΐίδβδί ιιηά ίη ΡϋΓβηΙΐ δβία Ιάΐίδβδί (ΦχΚΑΟ, ίηι Ιβη- 

§βη Οβ\νβηά6). ΑιιββΓάβηι Εβί άίβ ΝοΓάΕβρβΙΙβ νοη ΟίίΙΙϋ άβΓβ 4 βη άβι· 

Οδί\νβηά βίηβη ΒίδοΕοί ΦΟ..., άβδδβη Νβπιβη Ν. ιιηά Μ. ΤΕίβηχ £β- 

ίοΐ^ί νοη Κβδίΐβ, ζη ΡΕοΕβδ βΓ§βηζίβη7; άβδ ΟβΛνβηά ΙάβΓί, άββ βδ 

δίοΕ ΕίβΓ ηίοΕΐ ηηι άβη Ο&ΓΐηβΓ Εβηάβΐί8. 

ϋβΓ νβΓδίηηαηιβΙΐβ Νεαηβ ίη Ε1 ΝηζβΓ 1&βΙ δίοΕ αηοΕ ζη [*Αλεξα\- 
ΝΔΡΟΟ βΓ^άηζβη. ΜίΙ άίβδβΓ ΚοηϊβΕίηΓ ΕηΙ πιηη ίίίΓ άίβ ζβΕη Μβάαίΐ- 

1. «Γ. I 180, II 502, 508, Τ&Γ. 40-2, 3. 

2. Κ. I Ι1ιοηο§τ. Κβ§. (Μοίϊν Νγ. 117, ηΐοΐιί 303, ΐη Κΐι*οΙιβ Νγ. 1),ΙΙ νοΓ ΛΜ>. 1. 
3. 8ί. 1, 1858, 489-491; 4, 1875, 528. 

4. I 180; Κ. II υογ ΑΙ)Ι). 1. 

5. 3. I 180, II 506, 511; Η. I ΙΕοηο^Γ. Κβ£., II Α1>]). 9, 13, 14. 

6. ΤΚ. 142; Κ. III νοΓ ΑΒΒ. 483. 

7. Ν. ιιηά Μ. ΤΕίβιτγ, ΟαΙι. &γο1)θο1. 15, 1965, 97-154, 8. 125; Κ. I 

Ι1ίοηο§ι\ Κβ^., III νοΓ Αί»1). 340. 

8. 81. 4, 1875, 918-919. 

Ιοηδ άβδ—άβη Είη£&η§ ζηιη Νηοδ—Μίΐίβΐίβίΐ ηηά ά&πιΐί ηηοΐι ζιιγ Αρδίδ 

ΕβδοΕηίζβηάβη—λΑβδίΕο^βηδ ιηίΐ ΡΙιοΕβδ ηηά ζΛνβί Νηηιβη αηδ άβΓ 

Είδΐβ άβΓ 40 ΜΜ. βίηβ §άϊϊζ §Ιβίο1ιβιίί£·β ΖηδβηιηιβηδίοΙΙηη^ ινίβ Εβί άβη 

ζβΐιη ΜβΓίγΓβΓη ηη άβΓ νίβΓηη^ νοη ΚάιοΙβΓ Είΐίδβδί. ΟΕ ηι&η άίβ νβΓ- 

ΙοΓβηβη ΒβίδοΕπίΙβη άβΓ ίΐΕΓί^βη ΜβάβίΕοηδ ηηδ άβιη ΒβρβΓίοΪΓβ νοη 

ΚιΙιςΙ&Γ Ιαίίδβδί ζη ΓβΙτοηδίΓηίβΓβη Εβί, οάβΓ οΕ βδ δίοΕ ηηι βΐη 40 ΜΜ. - 

Ββηά αΕηΙίοΕ \νίβ ΐη ΟδΓβηιβ 11 Εηηάβΐίβ, άβδ—νβΓ^ΙβίοΕΕβΓ ηιίί ΥιΙαηΕ 

Ιίάίδβ—ηιη βίηβη ίΓβπιάβη Νβηιβη βΓ^βηζί \νιΐΓάβ, ΕΙβίΕί άβΕβί οϊίβη, 

ίδί βΕβΓ ίϋΓ άβη δίηη άβΓ ΜαΙβΓβί υηβΓΕβΕΕοΕ. λ¥βηη βδ ηηΓ βηί άίβ 

Νβηιβη ηηά ηίοΕί βηί άίβ ΕίδίοπδοΕβ Ιάβηΐίίβί αηΕ&πι, νβΓίίβΓί ηηοΕ 

άίβ ΙΥβ^β βη Ββάβηίηη§, ηηι λνβΙοΕβη ΡΕοΕβδ βδ δίοΕ Εαηάβΐίβ. 

Ιιΐδ^βδβηιί βΓ^ίΕί δίοΕ Εβί άβη 40 ΜΜ. ίη Κ&ρρβάοΕίβη βΐη Βίΐά, 

άβδδβη βίηζβΐηβ Ζη§β ζ\νβΓ ίη νίβίβη ΓδΙΙβη—νοτη ϋβηΙαηέΐΙβΓΕβδί&ηά 

ΕβΓ ηηνβΓηιβίάΙίοΕ—άβη ΟΕβΓβΕίβΓ νοη ΙίγροίΕβδβη ΕβΕΜίβη. δίοΕ ηΕβΓ 

ίηδ^βδβπιί δο ΛνίάβΓδρΓηοΕδΙοδ ζη βίηβηι Εοηδίδίβηίβη ΟβδβηιίβίηάΓηοΕ 

νβΓΕίηάβη, άββ βδ δίοΕ ίνβηηι ηηι βΐη ζηίέάΕ§βδ ΕΓ^βΕηίδ Ε&ηάβΐη Εηηη. 

Βίβ Ηβίΐί^'βη \νηΓάβη ηίοΕί \\άΠΕηΓΐίοΕ &ηδ§β\νηΕ1ί, δοηάβΓη ΟΓάηβη 

δίοΕ ίη βΐη ίηι Οβίβί! ΠβχίΕΙβδ, &Εθγ άοοΕ Εβλνηβίβδ Κοηζβρί βΐη: ΙΕγθ 

Η&ηρίαηί^βΕβ ίδί ηίοΕί άίβ ΕπηηβΓηη§· βη ιΕγ ΕΓάβηΙβΕβη, βίδο βη άίβ 

ΥβΓ§βη§βηΕβΗ; άβΓ ΚίΓοΕβηΕβδηοΕβΓ δβΕ δίοΕ νοη ίΕηβη ηηι^βΕβη ηηά 

ίη δβίηβΓ Αηί§βΕβ ηηίβΓδίηίζί, άβη Μ^βΙίβηΕβίδβΓ ΟΕπδίηβ ηηά δβίηβη 

ΤΕγοπ, ά&δ Α11βΓΐιβίΙί§δίβ, πιίί βΐΐβη ΚΓβίίβη, ΐΓάίδοΕβη \νίβ ηιβ§ίδθΕβη; 

§β^βη άίβ νίβΐίβΐίί^βη Αη§πίίβ άβδ Βοδβη ζη νβΓίβίάί^βη. ΡηΓ άβη Μβη- 

δοΕβη ΐβηβΓ Ζβίί §βΕοΓίβ άιβδβδ βΐΐβδ ζη άβη ηηίΓβηηΕβΓβη ΚββΕί&ίβη 

δβίηβδ ΕβΕβηδ. 

Ο. Ρ. 80ΗΙΕΜΒΝΖ 



ΤΑ ΕΙΣ -ΩΡ ΛΗΓΟΝΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

Είς τό Αντίστροφον Λεξικόν του Γ. Κουρμούλη (1907), σ. 245, καταγράφονται εις 

-0)0 λήγοντα, έκτος ενός επιρρήματος (νύκτωρ), τά κάτωθι 25 ονόματα, ατινα καί παραθέ¬ 

τω άλφαβητικώς: 

Αλέκτωρ, άμήτωρ, άντιλήπτωρ, βασιλομήτωρ, γεννήτωρ, γλωσσαμύντωρ, διδάκτωρ, 

δορίκτήτωρ, είσπράκτωρ, έκλέκτωρ, έπιβήτοιρ, ήγήτωρ, Θεομήτωρ, κάστωρ, κοσμητωρ, 

κτήτωρ, κτίτωρ, μηνύτωρ, πολυΐ'στωρ, πράκτωρ, προγάστωρ, προκοσμήτωρ, ρήτωρ, ύπο- 

-ράκτωρ, φιλίστωρ, καί τά έκ της Λατινικής δ: δικτάτωρ, δοκτωρ. λέκτωρ, πάστωρ και ο 

πραίτωρ. "Αλλα τούτων άναφέρονται εις ζώα (άλέκτωρ, κάστωρ), άλλα είναι δηλωτικά 

συγγένειας, άξιώματος, επαγγέλματος, παιδείας (ικανοτήτων, τίτλων) καί άλλα διάφορων 

ιδιοτήτων, είτε αρχαία, είτε μεσαιωνικά, είτε νεόπλαστα (είσπράκτωρ καί φοροεισπρά- 

κτωρ!). , , , 
Είναι προφανές δτι παρελείφθησαν κοινότατα, ώς το άπατωρ (και άμήτωρ ο αγενεα 

λόγητος άρχιερεύς Μελχισεδέκ τής Γραφής), τό αντοκοάτωο, Παντοκράτωο (ό Θεός), 

γεννήτωρ, δομήτωρ (ναού), έστιάτωρ, θεογεννήτωρ, ίεροπάτωρ, Ιεροφάντωρ, οίκήτωρ, 

πανδαμάτωρ (χρόνος), προπάτωρ (Ιωακείμ), πνενματορρήτωρ, βασιλεοπάτωο {= ό πατήρ 

του βασιλέως), μονοκράτωρ, μονοκτήτωρ, διαβλήτωρ, τό ουδέτερον ύδωρ και τό του 

Μιχ. Χωνιάτου ύποδο/άτωρ, ό καθώς καί τινα λατινογενή ώς κονράτωρ, κναίστωρ, μαι- 

ατωρ, μανδάτωρ, πρώτο μανδάτωρ, ρέκτωρ, σπεκουλάτωρ, στράτωρ κλπ. άπαντώντα εις 

αγιολογικά άγιορειτικά κ.ά. μεσαιωνικά κείμενα1. Είς τό Αντίστροφον δέν κατεγράφησαν 

κυριώνυμα Βιάνωρ, Βίκτωρ, Κάστωρ, Νέστωρ, Νικάνωρ, άγιοι και μάρτυρες)2. Εις^ταΰτα 

έρχομαι νά προσθέσω έκ τής βυζαντινής ύμνογραφίας τά εις κανόνας του Ή λ ί α Σ ι κε¬ 

λί ώ τ ο υ, άκμάσαντος μεταξύ 850 καί 902 μ.Χ., άπαντώντα3, ων τά δι αστερίσκου 

σημειούμενα πιθανώς άθησαύριστα: 

Έχφάντωρ XV, 3Β: (άγιε Παγκράτιε), έκφάντορ των απορρήτων. XX, 87: 

έκφάντορ τής κα?ιής ομολογίας. 
μαχήτωρ XV, 40: μαχήτωρ (ρΓΟ -ήτορ) των άτασΟάλων (δρα καί αν μ μα¬ 

χήτωρ). 
π α τ ρ ο π ά τ ω ο: XV, 166: πατροπάτορ θεόφρον, Παγκράτιε. 

πολεμήτωρ: XX, 145: ποΡεμήτοοα εχθρόν. 

σημάντωρ: XV, 26: (Παγκράτιε) σημάντωρ (ρΓΟ -άντορ) των απορρήτων. 

σν μ μαχήτωρ: XV, 259: τής των Σικελών νήσον σνμμαχήτωρ (ρΓΟ -ήτορ). 

"Αλλοτε δ’ έξ άλλων συγγραφέων, άλλα. 
Ν. Β. Τ. 

1. Τινά άπαντώνται εις την Νεοελληνικήν μέ κατάληξιν -ορας ώς τό του Έρωτοκρί- 

του βλεπάτωρ > βλεπάτορας, μαΐστωρ (ιώη£Ϊ316γ) > μάστορας, ώς άλλως τε καίτά εισπρά¬ 

κτορας, ρήτορας, πάστορας καί προφέσσορας! 

2. Ιίαλαιότερον κύνες ώνομάζοντο "Εκτορες (κλητ. "Εκτορ, έλα έδω !) όπως άλλοι 

ΙΙοσειδών, ή Κεμάλ ή Όμέρ! 

3. Περί τού ύμνογράφου ή Α. Α. Ε ο η <>· ο, Απωθεί* Ηγηιηίοα Ογ3603, X, 

Πότη & 1972, σσ. 419-420 καί XI, 1979, σσ. 551-552. Είς τον Ήλίαν Σικελιώτην (διάφο¬ 

ρον τού ύμνογράφου Ήλία Β' πατριάρχου Ιεροσολύμων) οι κώδικες αποδίδουν τούς κανό¬ 

νας είς τούς άγιους Παγκράτιον, Αίμιλιανόν καί τούς Δώδεκα Αποστόλους. Οι όύο πρώτοι 

έν ΑΗΘ τόμφ XI ύπ’ άριθ. XV καί XXVI, καί ό ύπ’ άριΟ. XX έν τώ τόμω X, ΗθΓΠ3 

1972, σσ. 383-409, είς ούς γίνονται καί αί παραπομπαί. 

ΡΩΜΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΙΝ 
ΚΟΣΜΑ ΤΟΤ ΜΕΛΩΔΟΤ 

Αι επιδράσεις του Ρωμανού είς τούς μεταγενεστέρους ποιητάς καί 
ύμνογράφους τής Εκκλησίας είναι πολλά.ί καί ποικίλαι1. Τά μέλη του χρη¬ 

σιμοποιούνται ώς πρότυπα διά την σύνθεσιν πλήθους προσομοίων ύμνων 
{ιδιαιτέρως καθισμάτων καί στιχηρών), ένω τά μορφολογικά στοιχεία τής 
ποιήσεώς του (λέξεις, φράσεις, εικόνες, σχήματα) άπαντώνται συχνότατα 
και εμφανέστατα εις τους εκκλησιαστικούς ύμνους. Οί μεταγενέστεροι ύμνο- 

γράφοι έσύλησαν κυριολεκτικώς τά κοντάκια του Ρωμανού. Βεβαίως, είς 
το όυσβατον και ασταθές έδαφος τής βυζαντινής ύμνογραφίας, δέν είναι πάν¬ 

τοτε δυνατή η ανιχνευσις και επισήμανσις των πηγών καί των επιδράσεων. 
Προ πασης τοιαυτης εργασίας απαιτείται ή λύσις των μεγάλων προβλημάτων 
τής πατρότητος καί ή σύνταξις εγκύρων καί οριστικών καταλόγων τών ύ¬ 

μνων. Ίοΰτο είναι άδύνατον διά την σημερινήν κατάστασιν τής ύμνογραφίας 
και με τα σημερινά μέτρα ελέγχου. "Ιμνοι μεγάλων ποιητών φέρονται ανώ¬ 

νυμοι και αδέσποτοι, ενώ άλλοι έχουν ύποστή είς μικρόν ή μεγάλον βαθμόν 
νοθεύσεις και παραχαράξεις. Τού Ρωμανού π.χ. γνωρίζομεν μικρόν μόνον 
μέρος τής πληθωρικής παραγωγής του2. Κατ’ ανάγκην περιορίζομεν την 
ερευνάν μας εις τους ολίγους εγκύρους ύμνους, τών οποίων ή πατρότης δέν 
αμφισβητείται. 

Εις την παρούσαν σύντομον μελέτην επιχειρούμεν νά έπισημάνωμεν 
περιπτώσεις ηχηρών ρωμανικών έπιδράσεων είς την ποίησιν τού Κοσμά 
τού Μελωδοΰ, επισκόπου Μαϊουμά (περ. 674/6 - περ. 751 /2)3. Ή έπι- 

λογή τού θέματος δέν υπήρξε τυχαία. Ώς γνωστόν, ό Κοσμάς είναι ονομα 
μέγα και σεβαστόν εις την παράδοσιν τής βυζαντινής ύμνογραφίας. Είναι 
μάλιστα 6 μόνος πού ήξιώθη τού επιζήλου τίτλου τού Μελωδοΰ, μετά τον 

1. Πρβλ. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, ΤΙ Εκκλησιαστική μας ποίησις καί δ Ρωμανός 
ό Μελωδός, περ. «Εκκλησία» 31, 1954, σσ. 349-352, 373-376. 

2. Δια τά πολλά καί δυσεπίλυτα προβλήματα τής ποιήσεώς τού Ρωμανού βλ. Ν. 

Β. Τωμαδάκη, Ή Βυζαντινή ' Υμνογραφ ία καί Ποίησις, ήτοι Εισαγωγή είς την 

Βυζαντινήν Φιλολογίαν, τόμ. Β', Άθήναι 19653, σσ. 81-181. Επίσης Κ. Μητσάκη, 

Βυζαντινή 1 Υμνογραφ ία, τ. Α', Θεσσαλονίκη 1971, σσ. 357-509. 

3 . Πρβλ. Θ ε ο χ. Δ ε τ ο ρ ά κ η, Κοσμάς ό Μελωδός. Βίος καί έργο, Θεσσαλο¬ 

νίκη 1979 (= Πατριαρχικόν "Ιδρυμα ΙΙατερικών Μελετών, Άνάλεκτα Βλατάδων 28). 
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Ρωμανόν. Έκτος τούτου. 6 Κοσμάς ώς ποιητής είναι ιδιαιτέρως προσεκτι¬ 

κός, ακριβέστερου έκλεκτικός, εις τά πηγάς καί τά δάνειά του. Μέχρι σή¬ 

μερον έχουν έπισημανθή εις την ποίησίν του επιδράσεις μονον του Γρηγοριου 

του Θεολόγου1. ' Η άναζήτησις καί άλλων επιδράσεων παρουσιάζει φιλο¬ 

λογικόν ενδιαφέρον. Δεν πρέπει, έξ άλλου, να αποκρύφω την προσωπικήν 

μου προτίμησιν, καθώς ή ποίησις του Κοσμά εύρίσκεται εις το κεντρον των 

επιστημονικών μου ενδιαφερόντων κατά τά. τελευταία έτη, και, κατα συνέ¬ 

πειαν, το θέμα είναι δι’ εμέ οίκειον, όσον καί προσφιλές. 

1. Ό Κοσμάς εκπροσωπεί, ώς γνωστόν, την μετάβασιν έκ του κοντα¬ 

κίου εις τον κανόνα. Είναι μάλιστα ό μόνος έκ των πρώτων μεγάλων κανονο- 

γράφων, πού μεμαρτυρημένως καί άναμφισβητήτως συνέθεσε καί κοντα¬ 

κιάν. Μέ το όνομά του σώζεται πλήρες κοντάκιον εις την Κοίμησιν τής Θεο¬ 

τόκου2. Ή άκροστιχίς «Του ταπεινού Κοσμά ύμνος» άκολουθεΐ το καθιε- 

ρωμένον ρωμανικόν πρότυπον «Του ταπεινού Ρ (ομανοΰ ύμνος». Ιο κοντα¬ 

κιάν του Κοσμά, εξ άλλου, είναι πρωτότυπον μ,όνον κατα το ιδιομελον προ- 

οίμιον «Την εν ποεσβείαις άκοίμητον Θεοτόκον...3», ενω κατα τους οίκους 

είναι προσόμοιον, προς τό γνωστότατου καί προσφιλεστατον εις τους υμνο- 

γράφους ρωμανικόν «Τράνωσόν /ιου την γλώτταν, σωτηρ μου)Α. 

2. Ό Ρωμανός συνέθεσε σειράν 33 ιδιομέλων στιχηρών εις την Γεννησιν 

του Χριστού (άν βεβαίως πρόκειται περί στιχηρών και οχι περί κοντακίου 

τού όποιου άπωλέσθη τό προοίμιον), υπό την άκριστιχιδα: «Αίνος ταπεινόν 

'Ρωμανόν εις τά γενέϋλια»0. Τό πρώτον καί τινα άλλα τής σειράς ευρηνται και 

σήμερον εις τά λειτουργικά βιβλία καί ψάλλονται (Μηναΐον Δεκεμβρίου 20). 

~Ηχος πλ. β'. 

ΑΙ άγγε?ακαΙ προποοενεσθε δυνάμεις. 

1. "Οτι ό Γρηγόριος ό Θεολόγος είναι τό ιδανικόν πρότυπον τοΰ Κοσμά έδειξα 

εις την ανωτέρω μελέτην μου, σσ. 25-26, 190. 

2. Νεωτάτη κριτική εκδοσις ύπό 0. Α. Τ Γ γ ρ & η ΐ 8, ΡουΗθθη Ε&ιΐγ Βγ~ 

ζαηΐΐηβ λ¥ΐθη 1968 (== \¥ίοηβΓ Βνζϋηίϊηίδ<±6 δίικϋβη V), σσ. 115-125. 

Διά τά πολλά προβλήματα τοΰ κοντακίου τούτου βλ. Θ ε ο χ. Δετό ράκη, μ.νημ. 

εργ., σσ. 221-226. 

3. Τούτο καί εις τά έντυπα Μηναία Αύγούστου 15. 

4. Ρωμανού τοΰ Μελωδοΰ Κοντάκιον εις τούς άγιους Αποστόλους, άρ. ΛΖ', Α¬ 

θηναϊκή έκδοσις (Ν. Κοντοσόπουλος} τόμ. Δ', ΆΟήναι 1959, σσ. 1-36. 

5. Την σειράν ταύτην έξέδωκε πρώτος ό 3. Β. Ρ ϊ 11’ ϋ, Αη9ΐ6θί& 8&ΟΓ&, I, 

σσ. 222-228 (Νγ. XXIX). Νεωτέρα κριτική εκδοσις ύπό τοΰ Ε ΟΓΟδάΐάΐβΓ δ. 6 

Μ & ί ο η 3, Κοπι&.ηο3 Ιο Μόΐοδβ Ηγωποε, τ. II, Ραήδ 1965 (= 8οιιγο63 ΕΙΐΓβίίβηηβδ 

Ν° 110), σσ. 131-161 (τό κείμενον μετά γαλλικής μεταφράσεο>ς σσ. 138-161). Εις τά 

έντυπα Μηναία Δεκεμβρίου (έκδ. Ρώμης) τά ύπ’ άρ. 1,20,23,24 καί 28, ψαλλόμενα τήν 

20 Δεκεμβρίου, ώς προεόρτια των Χριστουγέννων. 

3- 2-1981 
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’ Ανάλογο ν σύνθεσιν έπεχείρησε καί ό Κοσμάς διά τά Φώτα, άκριβέστε- 

ρον διά. τά προεόρτια τών Φώτων, ύπό ·την ακροστιχίδα: «Εις τα προεόρτια 

των Φώτων Κοσμά ωδή». Πρόκειται περί σειράς 30 στιχηρών προσομοίων 

προς τό «ΑΙ αγγελικοί» του Ρωμανού1. Το πρώτον άρχεται: 

"Ερχεται Χριστός, ποταμός ό τής ειρήνης...2 

3. Εις τό ύπ5 άρ. 13 στιχηρόν τής σειράς τοΰ Ρωμανού απαντάται ή 

φράσις: 

ϊδετε Θεόν νηπιάσαντα άτρέπτως3... 

Τήν φράσιν αύτουσίαν επαναλαμβάνει ό Κοσμάς εις τον κανόνα του εις την 

'Τπαπαντήν (φδή γ', 3): 

Οεότητος συμμορφον 

φνσιν ό πλάστης 

ώς άτρεπτονηπιάσας άν έδειξε. 

Σημειωτέον, ότι τήν γραφήν άτρεπτονηπιάσας υιοθέτησαν οί έκδόται τής 

Ανθολογίας \Υ. Ο Ε Γ ϊ 8 I καί Μ. Ρ & Γ & η ί Ε & 84, ενώ τά έντυπα μη¬ 

ναία καί τά χειρόγραφα έχουν άτρέπτως νηπιάσας, γραφήν την όποιαν ύπε- 

στήριξε καί ό Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός5. 

4. 'Τπάρχει όμως καί άλλη ένδειξις, πείθουσα ότι ο Κοσμάς ειχεν υπ 

οψιν του τά στιχηρά τοΰ Ρωμανού. Εις τό ύπ’ άρ. 25 απαντάται η ψρασις: 

λ,αθών γάρ (ό Χριστός) άσωμάτων δυνάμεις σεσάρκωται, 

φαίνεται Θεός ένανβρωπήσας...3. 

Δεν φαίνεται νά είναι άπλή σύμπτωσις ή παρουσία τής αυτής είκόνος καί 

εις τον Κοσμάν καί μάλιστα μέ τήν αύτήν περίπου φραστικήν διατύπωσιν : 

Χριστός ό Θεός δυνάμεις λαβών, 

οσας υπερκόσμιους, δσας έν γή, 

καί ένανθρο)πήσας άνεκτήσατο ήμας...1. 

4. Ταΰτα έξέδωκεν ό I. Β. Ρ ϊ I Γ α, ένθ’ άνωτ., σσ. 410-412. Εις τά έντυπα 

Μηναία Ιανουάριου τά ύπ’ άρ. 2,3,4,5,8,9,12,14,17,18,19,21,22,23,24,29. Παρατηρήσεις 

βλ. είς τό έργον μου περί τοΰ Κοσμά, σσ. 219-221. 

2. Τοΰτο καί είς τήν έκδοσιν Π. Τρεμπέλα, Εκλογή Ελληνικής Ορθο¬ 

δόξου 'Υμνογραφίας, ’Αθήναι 1949, σ. 195. 

3. Έκδ. λ. ΟτΓΟδάΐάΐβΓ δβ Μ^Ιοηδ, ένθ’ άνωτ., σ. 150. 

4. Πρβλ. ^Υ. Θ 1ι γ ί 3 ί - Μ. Ρ&Γ&ηΠε&β, Αηί)ιο1θ£·ί9 Ογειθοε Θ^γ- 

ΓηίηιίΓη Θΐιπδΐΐ&ηοπιιιι, Κϊρεί&ο 1871, σ. 174. 

5. Ένθ’ άνωτ., σ. 174, κριτικόν ύπόμνημα. 

6. Έκδ. λ. ΟΓΟδδϊδΐβΓ δβ Μαίοηδ, ένθ’ άνωτ., σσ. 154-155. 

7. Κανών είς τήν Χρίστου Γέννησιν (Δεκεμβρίου 25), φδή α', 3. Καί ΑηΐΚο- 

1θ§Ϊ9, σ. 166. 

ΕΕΒΣ, ΜΔ’ 15 
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5. Εις τον πρώτον ύμνον τού Ρωμανού εις τήν Γέννησιν τού Χριστού 

{οίκος ε', 1-6) γίνεται λόγος περί τού μάντεως Βαλαάμ, 6 όποιος έπρο- 

φήτευσε τήν άνατολήν τού νοητού άστέρος έκ τής φυλής τού Ιακώβ: 

5Ακριβώς γάρ ήμϊν ό Βαλαάμ παρέθετο 

τών ρημάτων τον νουν ώνπερ προεμαντενσατο, 

εϊπόον οτι μέλλει άστήρ άνατέλλειν, 

άστήρ σβεννύων πάντα μαντενματα και τά υίωνίσματα' 

άστήρ έκλ.υων παραβολάς σοφών, 

όήσεις τε αυτών και τά αινίγματα...1. 

Άπό τον Ρωμανόν πιθανώτατα επηρεάζεται ό Κοσμάς, είσάγων καί αύτός 

την προφητικήν ρήσιν τού μάντεως Βαλαάμ εις τον κανόνα εις την Γέννησιν 

τού Χριστού (ωδή δ', 2): 

Τοϋ μάντεως πάλαι Βαλαάμ 

τών λόγων μιμητάς σοφούς 

αστεροσκόπους χαράς έπλησας, 

άστήρ έκ τον Ιακώβ 

άνατείλας, δέσποτα...2. 

Αλλά τήν γνώσιν τού ρωμανικού αύτού κοντακίου άποδεικνύει πέρα πάσης 

αμφιβολίας, νομίζω, ή παρουσία τού στίχου 6 τού ανωτέρω οίκου 

ρήσεις τε αυτών και τά αινίγματα 

αύτουσίου καί εις τον Κοσμάν (Κανών εις τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου, ειρμός 

δ' ωδής): 

' Ρήσεις προφητών και αινίγματα 

τήν σάρκωσιν ύπέφηναν...3. 

6. Ιδιαιτέρως προσφιλής εις τον Ρωμανόν φαίνεται ή παρομοίωσις 

τής Θεοτόκου προς την βιβλικήν ράβδον τού Ίεσσαί: 

ταντην, ήν προέγραψεν υιός Άμώς, ή ράβδος τοϋ Ίεσσαί 

ή βλιαστήσασά μοι κλάδον...4. 

1. Ακολουθώ τήν εκδοσιν .1. Ο γ ο 5 δί ά ΐ 6 γ ά β Μ & ί ο η 3, II, σσ. 43- 

77. Περί της προφητικής ρήσεως τοΰ Βαλαάμ βλ. βφλίον Αριθμών, 24,17. 

2. "Εντυπα Μηναία Δεκεμβρίου 25. Καί Αηίΐΐοΐο^ίδ, σ. 166. 

3. Βλ. Μηναΐον Αύγούστου Ιο. Καί Αηί1)θ1θ§ί&, σ. 181. 

4. Ρωμανού τοΰ Μελωδοΰ, Έτερον κοντάκιον εις την αγίαν γέννησιν τοΰ Κυρίου 

ημών Ίησοΰ Χρίστου, Αθηναϊκή έκδοσις άρ. Αζ' {Λυδία Άθανασοπούλου), οίκος γ', 

στ. 37-38. Καί 3. Ο γ ο 5 <1 ί <Π θ γ ά 6 Μ & I ο η 3, τ. II, σ. 92 (άρ. XI). Ή ανα¬ 

φορά εις τό βιβλίον τοΰ Ήσαίου, 11, 1. 
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Καί αλλαχού: 

Ίδον, φησίν, έλενσεται ράβδος έκ τον Ίεσσαί 

καί έκ τής ρίζης άνθος...1. 

Τό αύτό καί εις τον Κοσμάν (Κανών εις τήν Γέννησιν τού Χριστού, ωδή δ', 

ειρμός): 

'Ράβδος έκ τής ρίζης Ίεσσαί 

καί άνθος εξ αυτής, Χριστέ, 

έκ τής Παρθένου άνεβλάστησας...2. 

Είναι βεβαίως δυνατόν νά παρατηρηθή ότι πρόκειται περί ά.πλής συμ- 

πτώσεως καί ότι οι δύο ύμνογράφοι άντλοΰν ανεξαρτήτως άπό τήν αυτήν 

βιβλικήν πηγήν, καθώς αί βιβλικαί άναφοραί είναι κοινοί τόποι εις τήν βυ¬ 

ζαντινήν ύμνογραφίαν. Είναι όμως έξ ίσου βέβαιον οτι οί παλαιότεροι ύμνο- 

γράφοι επηρεάζουν τούς νεωτέρους καί παρέχουν εις αυτούς έτοιμα καί δια¬ 

μορφωμένα ποιητικά στοιχεία. 'Ο Κοσμάς δεν εξαιρείται άπό τον κανόνα 

τούτον. Ή ταυτότης τών αναφορών είναι οχι μόνον θεματική, άλλα καί φρα¬ 

στική καί τούτο ενισχύει τήν ύπόθεσιν οτι δέχεται άπό τον Ρωμανόν ίσχυράς 

επιδράσεις. 

7. Προς έπίρρωσιν τών άνωτέρω παραθέτω καί άλλο παράδειγμα. 

Εις τό κοντάκιον «Τή επαύριον τών Φώτων)) ό Ρωμανός ενθυμείται τό κα¬ 

ταπληκτικόν όραμα τού προφήτου Ήσαίου (Ήσαίας ζ', 1-7): 

’Έφησεν οτι κατεϊδεν θεόν 

ό του :Αμό)ς Ήσαΐας ποτέ 

έν ϋψει θρόνον έπηρμένον 

καί τής δόξης αντοϋ 

πεπλησμένον τό οίκημα..Α 

Αλλά τό αύτό θέμα καί μάλιστα διά τών αύτών περίπου βιβλικών λέξεων 

άπαντάται καί εις τον Κοσμάν (Κανών εις τήν 'Τπαπαντήν, ειρμός ε' ωδής): 

'Ως είδεν Ήσαΐας σνμβολικώς 

έν θρόνω έπηρμένω θεόν 

νπ άγγέλων δόξης δορυφορονμενον...4. 

1. Βλ. Κοντάκιον μεθεόρτιου τής Χρίστου γεννήσεως, εκδ. 3. Ο Γ ο $<Ι ΐ <1 ϊ 6 γ 

ό. ο Μ 3. ί ο η 3, II, σσ. 113-129 (οίκος δ'), σ. 122. 

2. Έντυπον Μηναΐον Δεκεμβρίου 25. Καί Αηί1ιοΙθ§ϊ&, σ. 166. 

3. Βλ. Αθηναϊκήν εκδοσιν (Δ. Δημήτραινας), τόμ. Δ', 1959, σ. 157, στ. 117- 

121. 

4. Έντυπον Μηναΐον Φεβρουάριου 2. Καί ΑηΙΙΐθ1θ§'38., σ. 174, 
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Το πράγμα διά τον Κοσμάν Οά ήτο δυνατόν νά έρμηνευθή προχείρως ώς συμ- 

φωνία προς τήν παράδοσήν των ειρμών. Είναι γνωστόν δηλαδή οτι τό Θεμα¬ 

τικόν αντικείμενου τής ε' ωδής των ειρμών είναι ή προσευχή του προφήτου 

Ήσαΐου (Ήσαΐας κ<', 1-12 )1. Έν τούτοις πρέπει νά τονισθή ιδιαιτέρως 

ή αναφορά του οράματος καί όχι ή μνεία τής προσευχής του προφήτου. ’Η- 

ρεύνησα όλους τούς γνωστούς ειρμούς καί διεπίστωσα ότι έκτος τοΰ Κοσμά, 

μόνον δύο περιπτώσεις ρητής αναφοράς εις τό όραμα τού ’Ησαΐου υπάρχουν: 

'Η μία είναι τοΰ Ίωάννου Δαμασκηνού, εις αναστάσιμου ειρμόν (φδή ε): 

Γ0 9Ησαΐας καθαρθείς 
τοΐς χείλεσι σεραφικώς 
τον επί θρόνου χερουβίμ 
προεώρακε θεόν...2 3. 

'Η άλλη εις άνώνυμον ειρμόν ζ ωδής εις τήν 'Ύψωσιν τού Τίμιου Σταυρού: 

'Υπό αγγέλων έν θρόνω 
ό Ήσαΐας ποτέ 
προφητικώς έώρακε 
ανυμνούμενον σε, σώτερ, άσιγήτως..}. 

Αλλά ή δευτέρα αύτη περίπτωσις, ώς νεώτερος ύμνος προσόμοιος προς τον 

ειρμόν τοΰ Κοσμά: «Ή τρισμακάριστόν ξύλων...», καί οχι ώς γνήσιος καί 

πριυτότυπος ειρμός, δεν ενδιαφέρει τό θέμα μας. 

8. Τά άκόλουθα παραδείγματα είναι, νομίζω, περισσότερον ηχηρά καί 

ενδεικτικά: 

α'. 'Ο πρώτος οίκος τού κοντακίου τοΰ Ρωμανού εις τό Πάθος τοΰ 

Κυρίου άρχεται 

’Έκστηθι σήμερον, ουρανέ, 

δΰνον εις χάος, ώ γή...4. 

Τούτο φαίνεται νά έπηρεάζη τον Κοσμάν εις τό απαράμιλλου τετραώδιον 

τού Μ. Σαββάτου (φδή η', ειρμός): 

’Έκστηθι φρίττων, ουρανέ, 

καί σαλευθήτωσαν τα θεμέλια τής γης...5. 

1. Βλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, 'Τμνογραφία, σ. 60, Καί Σ. Εύστρατιά- 

δ ο υ, Είρμολόγιον, ΟΗθηηβνΐόΓθδ-ειίΓ-Μ&Γηβ 1932, σ. β'. 

2. Βλ. Σ. Εύστρατιάδου, Είρμολόγιον, σ. 2. 

3. Αύτόθι, σ. 225. 

4. Αθηναϊκή εκδοσις, "Τμνος ΚΒ' (Ν. Λιβαδάρας), τ. Β', 1954, σσ. 173-201. 

Πρβλ. καί .Τ. Ο γ ο 8 <1 ΐ ά ί θ γ δ β Μ α ί ο η δ, τ. VI, 204. 

5. Βλ, έντυπον Τριφδιον. Καί ΑηίΤιο1θ£Ϊ8., σ. 200. 
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βλ Εις τον κανόνα τοΰ Κοσμά εις τήν Μ. Πέμπτην (φδή η', 1): 

οι απόστολοι περείποντο 
τώ ποιμένι ώς αρνες...1. 

Θά έλεγε κανείς οτι ή παρομοίωσις έλήφθη αμέσως έκ των Ευαγγελίων, 

όπου συχνά ό Χριστός παρομοιάζεται προς ποιμένα καί οί μαθηταί προς πρό¬ 

βατα2. Έν τούτοις ή αρχαία λέξις άρνες δεν άπαντα εις την Καινήν Διαθή¬ 

κην. Προχείρους Θά ήμποροΰσε κανείς νά τήν άποδώση εις τήν γνωστήν άρ- 

χαϊστικήν τάσιν τοΰ Κοσμά, άν ή παρουσία τής αυτής λέςεως καί εις τήν 

αυτήν παρομοίωσιν εις τον Ρωμανόν (Κοντάκιον εις τούς άγιους Αποστό¬ 

λους, οίκος δ') δεν ήρχετο πρώτη εις τό μέσον τής έρεύνης: 

Τούτους τούς άρνας ό άγελάρχης..?. 

'Τπενθυμίζω οτι ή λέξις φαίνεται προσφιλής εις τον Ρωμανόν. Είναι γνω¬ 

στότατος ό πρώτος οικος τού κοντακίου «Εις τό Πάθος τοΰ Κυρίου καί 

εις τον Θρήνον τής Θεοτόκου»: 

Τον Ιδιον άρνα ή άμνάς θεωρούσα...4. 

γλ Εις τό κοντάκιον τοΰ Ρωμανού «Εις τήν προσκύνησιν τοΰ Τιμίου 

Σταυρού, τή Παρασκευή τής μεσονηστίμου» ό πρώτος οικος άρχεται: 

Τό τρισμακαριστόν ξύλον, 
τό δώρον τής ζωής ημών...5. 

Έδώ είναι προφανέστατος ό έπηρεασμός τοΰ Κοσμά (Κανών εις τήν 

'Ύψωσιν, ειρμός ε φδής): 

τΩ τρισ μακαριστόν ξύλον, 

έν φ έτάθη Χριστός...5. 

δλ Εις τό αύτό κοντάκιον τοΰ Ρωμανού (οικος ζ'), ό λόγος στρέφεται 

εις ύμνον τοΰ Σταυρού: 

άπεδείχθης δέ λικμητήριον 
σκορπίζον εις τήν αλοονα 

1. Βλ. έντυπον Τριφδιον. Καί ΑηΙϊιο1θ£Ϊ8, σ. 193. 

2. Πρβλ. Ίωάν. 10,15. 

3. Ρωμανού, Κοντάκιον εις τούς άγιους Αποστόλους, οίκος δ' (Αθηναϊκή έκ- 

δοσις άρ. ΛΖ'). Βλ. καί ανωτέρω, σ. 224, σημ. 4. 

4. Τούτο καί εις τό έντυπον Τριώδιον «Τή 'Αγία καί Μεγάλη Παρασκευή, άκο~ 

λουθία των Παθών». 

5. Αθηναϊκή έκδοσις, "Τμνος ΜΘ' (Κ. Μανάφης), τ. Δ', 1959, σ. 513. 

6. Έντυπον Μηναΐον Σεπτεμβρίου 14. Καί Αηίΐΐοΐοβ'ίβ, σ. 162. 
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έντέχνως τό αχνρον 

είς τό πυρ έμβαλλόμενον, 

ϊνα ό καρπός 

είς τάς άποΟήκας τεθή1. 

Δεν είναι., νομίζω, συμπτωματική ή παρουσία τής αυτής είκόνος καί 

είς την ποίησιν του Κοσμά (Κανών είς τά Θεοφάνεια, ωδή ε', 2): 

Γεωργός δ καί δημιουργός 

μέσος έστηκώς ώς εϊς άπάντων 

καρδίας έμβατεύει’ 

καθαρτήριον \ δέ πτύον χειριζόμενος 

την παγκόσμιον άλωνα 

πανσόφως διΐστησι, 

την ακαρπίαν φλέγων, 

ευκαρποϋσιν αιώνιον 

ζωήν χαριζόμενος2,. 

ε. Τό γνωστόν έφύμνιον «Χαϊρε, νύμφη ανύμφευτε» έχρησιμοποίησε 

πρώτος ό Ρωμανός είς τό κοντάκιόν του «Είς τον Εύαγγελισμόν τής 'Υπερ- 

αγίας Θεοτόκου))3. Άλλα τό αυτό έφύμνιον, ελαφρώς παρηλλαγμένον, χρη¬ 

σιμοποιεί καί ό Κοσμάς είς την α' ωδήν έγκωμιαστικοΰ κανόνος τής Θεοτό¬ 

κου, σωζομένου είς τον οοιί. ΟγρΥ Δ.γ.Ι, ίί. 138ν-139ν καί έλλιπώς 

έκδεδομένου είς τήν έντυπον Παρακλητικήν4. 

Τά ανωτέρω είναι αρκούντως ισχυρά, νομίζω, διά νά στηρίξουν τήν 

αρχικήν μου ύπόθεσιν, ότι καί είς τήν ποίησιν του μεγάλου κανονογράφου καί 

μελωδου Κοσμά διακρίνονται εμφανείς ρωμανικαί επιδράσεις. Βεβαίως, άν 

ήθε?\.ε κανείς νά έπεκταθή καί είς άλλας συγκρίσεις, ιδιαιτέρως τής προφα¬ 

νούς τάσεως είς λεκτικά σχήματα καί λογοπαίγνια καί των δύο ποιητών, θα 

διεπίστωνεν ασφαλώς καί άλλας επιδράσεις. Τούτο όμως δεν είναι εις τας 

προθέσεις μου. Προτιμώ τήν ύπόδειξιν των ολίγων, άλλά συγκεκριμένων 

καί έν πολλοΐς άναμφισβητήτων έπιδράσεο)ν. 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ε. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ 

1. Μνημ. έργ., σσ. 521-522. 

2. Πρβλ. έντυπον Μηναΐον Ίανουαρίου 6. Καί Απίΐιοΐο^ϊδ, σ. 170. 

3. Αθηναϊκή έκδοσις, "Τμνος ΙΔ' (Ίωάννης-Θεοφάνης Παπαδημητριού), τ. Α'. 

1952, σσ. 303-323. ΙΙρβλ. καί Η ΟτοδάίάϋβΓ (1 β Μ & I ο η 5, τ. II, σσ. 13-40 

(άρ. IX). 

4. ΙΙρβλ. Θεοχ. Δετοράκη, μνημ. έργ., σσ. 199, άρ. 26, καί 240. 

Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΑΝΈΚΔΟΤΟΣ ΒΙΟΣ 

ΤΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΞ ΑΓΡΑΦΩΝ 

(| 1544, Θεσσαλονίκη) 

1. Τό κακώς άποδιδόμενον είς τον Μιχαήλ τον έξ Άγραφων επώνυ- 
μον « Μαυρουδής » . 

Ό περί οδ ό λόγος νεομάρτυς Μιχαήλ ό εξ Άγράφων έσφαλμένως, ώς 

έδειξα είς παλαιοτέραν μελέτην μου1, προσωνυμεΐται Μαυρουδής, συγχεόμε- 

νος προς τον ομώνυμόν του Μιχαήλ τον έξ Άδριανουπόλεως, ό όποιος έμαρ- 

τύρησε περί τά τέλη τού ΙΕ' αί. (ή μνήμη του εορτάζεται τήν 17ην Φεβρ.2) καί 

ο όποιος φέρει πράγματι τήν έπωνυμίαν Μαυροειδής. Ούδεμία αμφιβολία 

υπάρχει οτι πρόκειται περί δύο διαφορετικών νεομαρτύρων υπό τό αυτό όνομα 

Μιχαήλ, έκ των οποίων ό ένας, καταγόμενος άπό τήν Γρανίτσαν τών Άγρά¬ 

φων, έμαρτύρησεν είς τήν Θεσσαλονίκην τήν 21ην Μαρτίου τού 1544, ό άλλος 

δέ, κατά ήμισυν αιώνα παλαιότερος, κατήγετο άπό τήν Άδριανούπολιν, όπου 

καί έμ.αρτύρησε περί τά τέλη τού ΙΕ' αί. Τον Μιχαήλ Μαυροειδήν τον Άδρια- 

νουπολίτην έχουν βιογραφήσει καί εγκωμιάσει ό γνωστός έκ Λακωνίας λόγιος 

Ιωάννης Μόσχος, ό όποιος άπέθανεν ολίγον μετά τό έτος 1499, καί ό διάση¬ 

μος επίσης λόγιος τού α' ήμίσεος τού Ι$' αί., Μέγας Ρήτωρ τού Οικουμενι¬ 

κού Πατριαρχείου καί Διδάσκαλος τής Πατριαρχικής Σχολής, Μανουήλ ό 

Κορίνθιος, ό όποιος, ούς γνωστόν, άπέθανε μ.εταξύ τών έτοίν 1530 καί 15313. 

Ό Μιχαήλ ό Άδριανουπολίτης είς τά ώς άνιο κείμενα σαφώς φέρεται υπό 

τό έπώνυμον Μαυροειδής. Άντιθέτως, ό Μιχαήλ ό έκ Γρανίτσης τόύν Άγρά¬ 

φων, είς τήν αρχικήν άκολουθίαν καί βιογραφίαν του, περί τών όποιων ό λό¬ 

γος ευθύς κατωτέρω, ούδαμοΰ άναφέρεται μέ τό έπώνυμον Μαυρουδής. Τό 

1. Δημητρίου Ζ. Σοφιανού, Ό νεομάρτυς Μιχαήλ ό έξ Άγράφων 

( 1 1544, Θεσσαλονίκη) καί ό συντάκτης του βίου του, «Βγζ&ηΙΐηϊδοΙΐ - Νβυ§πβθΙ)ΐ3θ1ΐ6 

Ιδ1ΐρ1)ϋθ1ιβΓ» 21, 1971/6, σσ. 233-247, οπού καί ή παλαιοτέρα σχετική βιβλιογραφία. 

2. Σ ω φ ρ. Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δα» υ, Ό νεομάρτυς Μιχαήλ Μαυροειδής ό Άδρια- 

νουπολίτης, «Θρακικά» 10, 1938, σ. 2^ [ = άνατ. σ. 17]· Ε Γ. Η & 11ς ι η, Βϊΐίΐϊο- 

ΙΙιοοα Η&§ϊο§Γ3ιρΜο& ΟτΓαβοα3, ΒπχχθΙΙθ» 1957, τόμ. 3, σ. 50, άριθ. 2274ο. 

3. Δ. Ζ. Σοφιανός, ένθ’ άνωτ., ΒΝ7 21, 1971/6, σσ. 233-235, όπου καί 

ή σχετική βιβλιογραφία. Πρβλ. καί Σωφρ. Εύστρατιάδην, ένθ’ άνωτ., σσ. 

7-10 [ = άνατ, σσ. 1-4). 
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έπώνυμον τούτο τοϋ άπεδόθη εσφαλμένος, έκ συγχύσεως προς τον ομώνυμόν 

του Μιχαήλ Μαυροειδήν τον Άδριανουπολίτην, προ δύο αιώνων περίπου, περί 

τά τέλη του ΙΗ' αί., εφόσον την επωνυμίαν αύτήν χρησιμοποιεί διά τον έν λό¬ 

γω νεομάρτυρα εις τό Ατέον Μαρτυρολογίαν του ό Νικόδημος * Αγιορείτης1. 

Έν συνεχεία, ό Κ. Δουκάκης, βασιζόμενος εις τον Νικόδημον, επαναλαμβά¬ 

νει εις τον Μέγαν Συναξαριστήν του2 τό σφάλμα, ως επίσης άργότερον (τό 

1938) καί ό γνωστός λόγιος ιατρός, μοναχός Σπυρίδων Καμπανάος Λαυριώ- 

της εις την έκδοσιν τής άκολουθίας καί τής βιογραφίας (εις δημώδη διασκευήν) 

του Μιχαήλ του έξ Άγραφων3 άπό τον κώδικα 199 τής Σκήτης των Καυσοκα- 

λυβίων του Άγιου ’Όρους (— κώδ. 2 τής Καλύβης του Άγιου Ακακίου). 

Πρέπει νά. σημειωθή ενταύθα ότι εις τον έν λόγω κώδικα, ό όποιος συνετάχθη 

μετά τό 1730 άπό τον γνωστόν ?,,όγιον μοναχόν των μ,έσων του ΙΗ αί. καί 

συμπιλητήν κειμένων Ίωνάν Καυσοκαλυβίτην καί περιέχει βίους 31 νεομαρτύ- 

ρων διεσκευασμένους εις δημώδη γλώσσαν4, ό Μιχαήλ ό έξ Άγράφων ούδαμοΰ 

προσο^νυμεϊται Μαυρουδής (σσ. 185 - 237του κώδ., όπου ή ακολουθία καί ό 

βίος του Μιχαήλ). Φαίνεται ότι ό Σπυρίδων Λαυριοότης, ό όποιος έχρησιμο- 

1. Νικοδήμου Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολογίαν1, Ένετίησιν 1799, 

σσ. 41-50- β' εκδ., Άθήναι 1856, σσ. 47-53- γ' 6ώ., Άθήναι 1961, σσ. 52-57. Βλ. καί 

Δ. Ζ. Σοφιανόν, ένθ’άνωτ., σσ. 236, 237-238. 

2. Κ. Δ ο υ κ ά κ η, Μέγας Συναξαριστής, ήτοι Χαλκηδών του νοητού Παραδείσου 

[Μήν Μάρτιος], Άθήναι 1891, σσ. 167-175 [ = β' έκδ. υπό “Ορθοδόξων Χριστιανικών 

Ενώσεων, Ό Μέγας Συναξαριστής Κ. Χρ. Δουκάκη, Μήν Μάρτιος, τόμ. 6, Άθήναι 1960, 

σσ. 74-83]. 

3. Ακολουθία του άγιου μεγαλομάρτυρας Μιχαήλ του Μαυρουδή, μαρτυρήσαντος έν 

Θεσσαλονίκη. Ποίημα Μανουήλ τοΰ μεγάλου ρήτορος. Άντεγράφη έκ χειρογράφου κώ- 

δικος της έν τή Σκήτη των Καυσοκαλυβίων Καλύβης τοΰ Άγιου Ακακίου τοΰ Νέου [υπό 

Σπυρ. Λκυριώτου], «Άγιορειτική Βιβλιοθήκη» (έκδοτ. οίκος Σωτ. Σχοινά, έν 

Βόλφ), Β' 1937 /8, σσ. 333-357. 

4. Περί τοΰ κώδικος τούτου βλ. Εύλ. Κουρίλα — Σωφρ. Εύστρατιά- 

δ ο υ, Κατάλογος των κωδίκων τής ίεράς Σκήτης των Καυσοκαλυβίων καί των Κα¬ 

λυβών αύτής (Άγιορειτική Βιβλιοθήκη, άριθ. 5), Ραήδ, ΟΙίΘηηθνΐθΓβδ-δαΓ-Μ&Γηβ 

1930, σσ. 104-105, κ. Καλύβης Αγίου Ακακίου 2 (=Καυσοκαλυβίων 199). Τον κώδικα 

τοΰτον δεν εϊχον άνεύρεί κατά την μετάβασίν μου (Ίούλ. 1970) εις Καυσοκαλύβια τοΰ Άγ. 

’Όρους (βλ. Δ. Ζ. Σοφιανόν έν ΒΝΜ 21, 1971 /0, σσ. 237-238). Σήμερον όμως, 

ώς μέ έπληροφόρησεν ό φίλος μοναχός πατήρ Ιουστίνος ό Σιμωνοπετρίτης, ό όποιος μοΰ 

έπρομήθευσε καί σχετικόν μικροφίλμ, ό έν λόγω κώδιξ εύρίσκεται εις την θέσιν του. Ευχα¬ 

ριστώ θερμώς καί έντεΰθεν τον π. Ιουστίνον διά την πληροφορίαν καί την πρόθυμον έξυπη- 

ρέτησιν. — Περί Ιωνά Καυσοκαλυβίτου βλ. Γ. Ζ α β ί ρ α, Νέα Ελλάς, Άθήνησι 1872, 

σ. 374 (φωτοτυπική έπανέκδοσις άπό τήν Έταιρ. Μακεδ. Σπουδών, μέ εισαγωγήν Τ. 

Γριτσοπούλου, Άθήναι 1972)· Εύλ. Κουρίλα, Ιστορία τοΰ άσκητισμοΰ, Θεσσα¬ 

λονίκη 1929, σσ. 70-71- τοΰ αύτοΰ, Κατάλογος κωδίκων Καυσοκαλυβίων, σ. 105. 

Πρβλ. καί Δ. Ζ. Σοφιανόν, ένθ’ άνωτ., σ. 237. 

Ή άκολουθία καί ό βίος τοΰ Μιχαήλ τοΰ έξ Άγραφων 

ποίησε διά τήν έκδοσιν του τον ανωτέρω κώδικα, προσέθεσεν εις τον νεομάρ¬ 

τυρα τήν προσωνυμίαν Μαυρουδής, βασισθείς εις τό Νέον Μαρτνρολόγιον τοΰ 
Νικοδήμου Αγιορείτου. 

Δυστυχώς όμως καί σήμερον άκόμη, παρά τον σαφή διαχωρισμόν των δύο 

ομωνύμων μετά τήν Άλωσιν νεομαρτύρων1, τοΰ Μιχαήλ Μαυροειδή τοΰ έξ 

Άδριανουπόλεως καί τοΰ Μιχαήλ τοΰ έκ Γρανίτσης των Άγράφων τής Ευ¬ 

ρυτανίας, ή σύγχυσις καί ταύτισις των δύο εις έν πρόσωπον συνεχίζεται, καί 

κατά συνέπειαν καί ή εσφαλμένη άπόδοσις τοΰ επωνύμου τοΰ πρώτου εις τον 

δεύτερον. Ουτω, Μαυρουδής επονομάζεται κακώς ό Μιχαήλ ό έξ Άγράφων 

εις τό Λεξικόν των Νεομαρτύρων2, εις τον νέον Μέγαν Συναξαριστήν τής 
9Ορθοδόξου 5Εκκλησίας*, εις πρόσφατον μυθιστορηματικήν βιογραφίαν του4, 

εις το σημερινόν τοπικόν εορτολόγιον [Εύρυτανικόν Λειμωνάριον, 1978 )5 καί 

εις τάς νεωτέρας απεικονίσεις του6. Άντιθέτως, εις τοιχογραφίαν τοΰ έ'τους 

1. Διά τήν διάκρισίν των δύο νεομαρτύρων βλ. 8. Ρ β I Γ ΐ <1 β δ, Γβ ηβο-Γη&Γ- 

ίγΓ Μίοΐιβΐ Μ&υΐΌβίάβδ βί δοη οίίίοο, «Β<±θδ ά’ΟπβηΙ» 14, 1911, σσ. 333-334· Δ. 

Ζ. Σοφιανόν έν ΒΝ1 21, 1971 /76, σσ. 233-235, όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. 

2. Ί ω. Μ. Π ε ρ α ν τ ώ ν η, Λεξικόν των Νεομαρτύρων (Έκκλησιαστικαί 

Εκδόσεις Εθνικής Έκατονπεντηκονταετηρίδος), τόμ. Γ', έν Άθήναις 1972, σσ. 349- 

353. Πρβλ. τοΰ αύτοΰ, Τά αίτια καί αί άφορμαί τοΰ μαρτυρίου των νεομαρτύρων, 

«Θεολογία» 42, 1971, σ. 132. 

3. Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής τής “Ορθοδόξου “Εκ¬ 

κλησίας, έκδ. γ', τόμ. Γ', Μήν Μάρτιος, Άθήναι 1969, σσ. 202-213 (= έκδ. ε' υπό άρχΐ- 

μανδρ. Ματθαίου Λ α γ γ ή, τόμ. Γ', Μήν Μάρτιος, Άθήναι 1976, σσ. 202-213). 

Βλ. καί άρχιμανδρ. X α ρ. Βασιλοπούλου, Εύρυτάνες νεομάρτυρες, Άθήναι 1967, 

σσ. 35-40 (όπου σύντομος άφήγησις περί τοΰ βίου τοΰ Μιχαήλ, μέ τήν έσφαλμένην προσω¬ 

νυμίαν «Μαυρουδής»). 

4. Μ ι χ ά λ η Σ τ α φ υ λ ά, Οί λαμπάδες τής Ρωμιοσύνης (Μυθιστορηματική 

αφήγηση), Ό μικρός βίος καί τό μεγάλο μαρτύριο τοΰ νεομάρτυρα τής “Ελευθερίας Μιχαήλ 

Μαυρουδή άπό τή Γρανίτσα Ευρυτανίας [Λάρισα 1973, σσ. 1-80]. 

5. Εύρυτανικόν Λειμωνάριον (τή επιστασία τοΰ Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταν¬ 

τίνου Δ. Β α σ τ ά κ η), έν Άθήναις 1978, όπου (σσ. 111-121): Άκολουθία τοΰ άγιου 

ένδοξου νεομάρτύρος Μιχαήλ τοΰ Μαυρουδή τοΰ έκ Γρανίτσης Ευρυτανίας, έποιήθη έν Ά- 

γίω Όρει υπό Γερασίμου μονάχου Μ ι κ ρ α γ ι α ν ν α ν ί τ ο υ, 'ϊμνογράφου 

τής Μεγάλης τοΰ Χρίστου Εκκλησίας" σσ. (121-122): Μαρτύρων τοΰ άγιου ενδόξου μεγα¬ 

λομάρτυρας Μιχαήλ τοΰ Μαυρουδή" (σσ. 225-229): Νεομάρτυς Μιχαήλ ό Μαυρουδής (βι¬ 

βλιογραφία συνταχθεΐσα ύπό Κ. Δ. Β α σ τ ά κ η). 

6. Βλ. Άρχιμανδρ. Ματθαίου Λ α γ γ ή, Ό Μέγας Συναξαριστής τής 

“Ορθοδόξου “Εκκλησίας, εκδ. ε', τόμ. Γ', Μήν Μάρτιος, Άθήναι 1976, σ. 303, όπου είκών 

τοΰ Μιχαήλ ύπό Ράλλη Κοψίδη, μέ τήν επιγραφήν: «Ό άγιος Μιχαήλ ό νεομάρτυς ό Μαυρου¬ 

δής»· βλ. επίσης Εύρυτανικόν Λειμωνάριον, έ'νθ’ άνωτ., σ. 112, όπου είκών τοΰ Μιχαήλ διά 

χειρός πρεσβυτ. Σταματίου Γ. Σκλήρη, μέ τήν επιγραφήν: «Ό άγιος Μιχαήλ ό Μαυρου¬ 

δής», καί σ. 228, όπου βιβλιογραφία περί φορητών εικόνων καί τοιχογραφιών (ΙΙΤ' - Κ' 
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1739, του νάρθηκας των — αρεκκλησίων της Μονής Δουσίκου1, οπού στηθάρια 

διαφόρων Θεσσαλών και άλλων τοπικών άγιων, όσιων και νεομαρτύρων, είκο- 

νίζεται καί ό έν λόγω νεομάρτυς, μέ τήν επιγραφήν: Ό "ΆΓΙΟΣ ΜΗΧΑΗΛ 

[εκ] γρανήτζας τών άγραφων2. Προφανώς, δεν εΐχεν ακόμη δημιουργηθή ή 

σύγχυσις μέ τό ξένον καί άσχετον έπώνυμον Μαυρουδής, τό όποιον έπιμόνως 

καί ολως αύθαιρέτως εξακολουθούν νά τοΰ αποδίδουν μέχρι σήμερον. 'Ο 

Λ. Παπαντωνίου, ό όποιος πρώτος έχει έκδώσει (Άθήναι 1908)3 την άκο- 

λουθίαν καί τήν βιογραφίαν (εις δημώδη διασκευήν) τοΰ έν ?.όγω νεομάρτυρος 

Μιχαήλ, όρθώς εις τον τίτλον τής έκδόσεώς του χαρακτηρίζει τούτον άπλώς 

καί μόνον «εκ Γρανίτσης τής Ευρυτανίας», χωρίς νά προσθέτη καί τήν εσφαλ¬ 

μένη ν έπωνυμίαν Μαυρουδής. Τούτο οφείλεται εις τό γεγονός ότι ό κώδιξ τον 

όποιον έχρησιμοποίησε διά τήν εκδοσιν αυτήν, πιθανώτατα χειρόγραφον τής 

Θεσσαλονίκης άπολεσθέν σήμερον, δεν άνέφερε την λανθασμένην επωνυμίαν4. 

Θά πρέπει, κατά ταΰτα, έκ τοΰ ονόματος τοΰ νεομ,ώρτυρος Μιχαήλ τοΰ 

έκ Γρανίτσης των Άγράφων τής Ευρυτανίας νά άπαλειφθή τό κακώς, ώς έδει¬ 

ξα, αποδιδόμενου έπώνυμ.ον Μαυρουδής, τό όποιον, χωρίς ό ίδιος ό νεομάρτυς 

νά εύθύνεται διά τοΰτο, έχει άφαιρέσει καί οίκειοποιηθή από τον ομώνυμόν του 

καί κατά τι άρχαιότερον νεομάρτυρα Μιχαήλ τον Άδριανουπολίτην. 

αίώνος) τοΰ Μιχαήλ. Περί εικονογραφίας των νεομαρτύρων γενικώς βλ. Μ ίλτο υ Γ α- 

ρ ί δ η - Θανάση II « λ ι ο ύ ρ α, Συμβολή στην εικονογραφία νεομαρτύρων, «Η¬ 

πειρωτικά Χρονικά» 22, 1980, σσ. 169-207 (κυρίοις σσ. 169-173). 

1. Ή ανέκδοτος έπιγραφή τοΰ νάρθηκος έχει ώς έξης: ί ΕΤΕΙ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ 

ΕΝΑΝΘΡΟΠΙΙΣΕΟΣ ,ΑΨΛΘ' ΕΣΤΟΡΙΘΗ Ο \ ΘΕΙΟΣ Κ(ΑΙ) ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΡ- 

ΘΗΞ ΔΙΑ ΣΗΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙ [ ΟΤΑΤΟΥ ΕΝ ΙΕΡΟ ΜΟΝΑΧΟΙΣ ΠΑΠΑ. ΠΑΝ- 

ΚΡΑΤΗΟΥ■ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕ ΤΗΝΟΣ ΤΟ \ ΕΡΓΟΝ ΕΝ ΓΡΑΜΑΣΙΝ ΟΥ ΛΕΓΩ- 

Θ(ΕΟ)Σ ΓΑΡ ΕΙΔΕΝ Ο ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΡΔΗΑΣ■ \ ΑΡΧΙΕΡΛΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΙΕΡΩ ΤΑ ΤΟ Υ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΑΡΙΣΗΣ ΚΥΡΙΩ ΙΑΚΟΒΩ■ ΙΙΓΟΥ\ ΜΕ¬ 

Ν ΕΥΟΝΤΟΣ Κ(ΥΡΙ)Ω ΙΕΡΟΘΕΟ■ Ο Κ(ΑΙ) ΤΟΥ ΣΚΕΥΟΥΦΥΛΑΚΟΙΟ ΑΙΠΗΤΥ- 

ΡΙΤΗΣ Κ(ΑΙ) ΦΥΛΑ | ΚΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΕΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ■ ΤΟ ΑΥΤΟ ΕΤΕΙ 

ΕΓΙΝΕΝ ΤΡ1ΚΗΣ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ | τον Χατζή Βλάχον Γολιότη- έτεληώθη τό πα¬ 

ρών σεπτεμβρίον ιε'. 

2. Βλ. Πίνακα έκτος κειμένου Ζ', οπού φωτογραφικόν πανομοιότυπου τής είκόνος. 

3. Ακολουθία τοΰ άγιου νεομάρτυρος Μιχαήλ έκ Γρανίτσης της Ευρυτανίας, συγγρα- 

φεΐσα παρά τοΰ πανιερωτάτου αγίου Θεσσαλονίκης Θεονά (δίο) καί έπιδιορθωθεΐσα υπό Λ. 

Παπαντωνίου, Άθήναι 1908. Βλ. Π. Ρ 6 I ί 1·, ΒϊΒΒο^ΓδρΙϋβ <163 αοοίουΐΐϊίβδ 

§Γ6θθ}ΐιβ8, ΒτυχβΠθδ 1926, σσ. 194-195" Δ. Ζ. Σοφιανόν έν ΒΝ1 21, 1971/6, 

σ. 238 καί πίνακα έκτος κειμένου προ σ. 241, όπου φωτογραφικόν πανομοιότυπου τοΰ εξω¬ 

φύλλου της ακολουθίας. 

4. Βλ. Δ. Ζ. Σοφιανόν, ένθ’ άυωτ., σ. 238. 

2. 'Η χειρόγραφος παράδοσις τοΰ κειμένου τοΰ άρχικοΰ βίου τοΰ 
Μιχαήλ. 

Ό άρχικός βίος τοΰ Μιχαήλ τοΰ έξ Άγράφων, ώς προκύπτει έξ εσωτε¬ 

ρικών στοιχείων τοΰ κειμένου αύτοΰ, συνετάχθη από σύγχρονον καί αύτόπτην 

μάρτυρα, τών περιγραφομένων γεγονότων, ό όποιος πρέπει νά ήτο κληρικός, 

κατέχων μάλιστα καί υψηλόν αξίωμα εις τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης1: 

Θαμίζων δέ ήν [ό Μιχαήλ] έν ή μ I ν τής άκροάσεως ένεκα των θείων 

λογιών... Τή δε έπιούση, καθ' ήν ήν ή Δευτέρα τής μεσονηστι'.μου, μετά τήν 

ένάτην και τήν τον εσπερινόν άκολονθίαν, άγιασθείς άπεισι δρομαίος, άλλό- 

τριόν τι πεποιηκόος τής αυτόν φίλης συνήθειας’ ήν γάρ ή μι ν, μετά τήν εξέ- 

λενσιν, χάριν ώφελείας τών άκονόντων προσποιεϊσθαι λόγον... Έκείθεν έλθόν- 

τες τινές πιστοί απήγγειλαν ήμϊν πάντα τά γεγονότα... Πολλά τοίννν 

είπόντες τοϊς εύσεβέσιν έκείνοις καί πολλά, παραγγείλαντες προς κατάρτισιν 

εκείνου, αόθις εις φυλακήν προς εκείνον άπεστείλαμεν οΐτινες άπελθόντες και 

ενπαρρησίαστοι τώ δεσμοφνλακι όντες, εύρον αυτόν έν φυλακή άλνσεσι δνσί 

δεδεμένον... σνγκαθίσαντες προσεϊπον αντω ά ήκονσαν παρ' έ μ ον... Τή 

δέ επαύριον, μετά τον δρθρον, οι αυτοί και αύθις έπιτοαπέντες παρ' έ μ ον 

προς εκείνον άπήλθον2·. 

Τό κείμενον τοΰ άρχικοΰ βίου, ανέκδοτον μέχρι σήμερον, μαζί μέ τήν 

ακολουθίαν τοΰ έν λόγω νεομάρτυρος Μιχαήλ περιέχουν δύο κώδικες: 

α' — Ό ύπ’ άριθ. 5ί κώδιξ τής Μονής Δουσίκου, φφ. 46Γ - 63ν. Ό κώ¬ 

διξ ούτος έχει γραφή διά τεσσάρων διαφόρων χειρών (τό πρώτον τμήμα, φφ. 

1Γ - 22ν, είναι αύτόγραφον τοΰ Παχωμίου Ρουσάνου, μέ κωδικογραφικόν ση- 

μείωμα τοΰ έτους 1522 )3. Τό τμήμα τοΰ κώδικος (τό όποιον είναι καί τό τε¬ 

λευταίου) πού περιέχει τά άγιολογικά κείμενα τοΰ Μιχαήλ (ό βίος εις τά φφ. 

50ν-61Γ) ανήκει καί αυτό εις τον ΙΤ αί.4, όπως φαίνεται έκ τοΰ είδους τής 

1. Βλ. Δ. Ζ. Σοφιανόν, ενΟ’ άνωτ., σ. 239' πρβλ. καί Ά π. Γ λ α β ί- 

ν α, Μητροπολΐταί τινες Θεσσαλονίκης κατά τον Ιζ' αιώνα, «Έπιστημ. Έπετ. Θεολογ. 

Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης» 19, 1974, σσ. 292-293. 

2. Βλ. κατωτέρω, σ. 265, στ. 22-23 * σ. 266, στ. 37-40 · σ. 270, στ. 159, 

164-167, 169-170, 174-175. 

3. Διά τήν λεπτομερή περιγραφήν τοΰ κώδικος βλ. Φ ω τ. Ά ρ. Δη μ η τ ρ α- 

κοπούλου, 'Ο κώδιξ 51 τής Μονής Δουσίκου, «Έπιστημ. Έπετ. Φιλοσοφ. Σχολής 

ΙΙαν/μίου Αθηνών» 25, 1974/77, Άθήναι 1978, σσ. 108-125· κυρίως βλ. σσ. 115 καί 118 

(όπου πίναξ Α', παρέχων φωτογραφικόν πανομ,οιότυπον τοΰ κωδικογραφικοΰ σημειώματος 

τοΰ Ρουσάνου). 

4. Πρβλ. Φ ώ τ. Ά ρ. Δη μήτρα κόπο υ λ ο ν, ένθ’ άνωτ., σ. 115. 
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γραφής καί κυρίως έκ του υδατοσήμου (1545 /1575). Εις τά φφ. 46, 4/ και 54 

του κώδικος διακρίνεται εύκρινώς τό δεξιόν ήμισυ του χρονολογημένου εις το 

έτος 1561 ύπ* άριθ. 631 υδατοσήμου του Βπφΐθί1, δηλαδή σταυρός μέ τρι- 

φυλλόσχημον την άνω κατάληξιν τής κατακορύφου κεραίας του, εις δε την ορι- 

ζοντίαν κεραίαν, αριστερά τό κεφαλαίον γράμμα Ρ καί δεξιά τό κεφαλαίου 

γράμμα Β. Τό υπόλοιπον αριστερόν ήμισυ του υδατοσήμου, άγγελος μέ αστέ¬ 

ρα υπέρ την κεφαλήν του, άπαντα εις τό πρώτον τμήμα, φφ. 1-22, του κωδι¬ 

κός. Τά κείμενα επομένως τά σχετικά μέ τον νεομάρτυρα Μιχαήλ (ή 1544) 

είναι σύγχρονα προς αυτόν καί αποτελούν άναμφισβητήτοος τήν άρχικήν διατύ- 

πωσιν2. Δέν είναι όμως καί αύτόγραφα του συντάκτου των, διότι έχουν πολ- 

λάς άνορθογραφίας (ιδίως τό κείμενον του βίου), ενιαχού δέ καί παραφθοράς 

λέξεων, ως π.χ. εθας αντί εθάς3, ένήστημοι άντί αι νήστιμοι*, ζωόγοννον αντί 

ζωογόνον5, ονκεϊν άντί ονκ ήν6, προ εμού άντί προς εμέ1, τίμι άντί τίμοιΗ, 

γραφήν άντί γράφειν3 9, ταπεινόν εϋων άντί ταπεινά νενων10, μέν ώς άντί μένεα11 

κ.ά. Βεβαίως, τούτο δέν ήτο δυνατόν νά συμβή, εάν τά κείμενα ήσαν αύτόγρα¬ 

φα του συγγραφέως, ό όποιος οπωσδήποτε έγνώριζε καλώς τήν άρχαίαν γλώσ¬ 

σαν. ’Έχουν λοιπόν μεταφερθή εις τον έν λόγω κώδικα άπό κάποιον ολιγο- 

γράμματον άντιγραφέα. Πρέπει νά τονισθή ενταύθα ότι το κείμενον του βίου 

παρουσιάζει πολλάς άνορθογραφίας καί παραφθοράς λέξεων, ένω τό κειμ,ενον 

τής ακολουθίας παραδίδεται σχεδόν καλώς. 

β' — Ό ύπ’ άριθ. 733 κώδιξ τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, 

4. Βλ. 0. Μ. 33 γ ί <5 ιι ο 1, Κβδ Γΐ1ΐ§τ9.ηβδ - Όίοί,ΐοηηειΪΓΟ ΙιίδίοΓΪςαβ δθ8 

ιη&Γηυβδ δτι ραρΐβΓ <1β3 Ιθπγ αρρ&πΐϊοη νοΓδ 1282 μίδςιΤοη 1600, Κθϊρζΐ§2 1923, τόμ. 

Α' (= φωτοαυατύπ., Νβ\ν ΥοιΤ 1966), άριθ. 631. 

2. Είς παλαιοτέραν μελέτην μου, έν ΒίΠ 21, 1971 /76, σ. 236, έχων ύπ’ όψιυ όχι 

καί τον έν λόγω κώδ. 51 (των μέσων του Ιζ' αί.) τής Μονής Δουσίκου, άλλά μόνον τόν 

κώδ. 733 (του έτους 1778) τής Έθν. ΒιβλιοΟ. τής Ελλάδος, ό όποιος άποτελεΐ άντίγραφον 

του προηγουμένου, είχον διατυπώσει την άποψιν ότι τό κείμενον τοΰτο τοΰ «μαρτυρίου», 

του Μιχαήλ πιθανόν νά μή έκπροσωπή τήν άρχικήν διατύπωσιν. Αναμφισβήτητους όμως 

δέχομαι σήμ,ερον ότι εκπροσωπεί τήν άρχικήν διατύπωσιν, εφ’ όσον περιεχεται εις κωδ. 

σύγχρονον τής εποχής τής άθλήσεο^ς του νεομάρτυρος Μιχαήλ. Βλ. καί Φ ω τ. Ά ρ. Δ η- 

μητρακόπουλον, ενθ’ άνωτ., σ. 115, σημ. 3. 

3. Βλ. κατωτέρω, σ. 265, στ. 17. 

4. Αύτόθι, σ. 265, στ. 28. 

5. Αύτόθι, σ. 268, στ. 109, 

6. Αύτόθι, σ. 268, στ. 113. 

7. Αύτόθι, σ. 271, στ. 182. 

8. Αύτόθι, σ. 272, στ. 221. 

9. Αύτόθι, σ. 272, στ. 232. 

10. Αύτόθι, σ. 273, στ. 247. 

11. Αύτόθι, σ. 273, στ. 251. 

γραφείς τό έτος 1778 (σχετικόν κωδικογραφικόν. σημείωμα είς φ. 54ν)1. Καί 

τό χειρόγραφον τοΰτο προέρχεται έκ τής Μονής Δουσίκου (κτητορικόν σημείω¬ 

μα είς τό αυτό φ. 54ν). Ή άκολουθία καί ό βίος του Μιχαήλ περιέχονται μετα¬ 

ξύ τών φφ. 1Γ καί 36Γ (ό βίος μεταξύ τών φφ. 10ν καί 29ν), έχουν δέ άναμφι- 

σβητήτως άντίγραφή άπό τόν προαναφερθέντα κώδικα 51 τής Μονής Δουσί¬ 

κου2, διότι, παρά τήν προσπάθειαν άποκαταστάσεως κάπως τής ορθογραφίας 

είς τόν κώδικα 733, τά κείμενα παρουσιάζουν καί εδώ βασικώς τά αύτά χαρα¬ 

κτηριστικά ορθογραφικά σφάλματα καί παραφθοράς λέξεων, ώς καί είς τόν κώ¬ 

δικα 51 του Δουσίκου. Επομένως, τό δεύτερον τοΰτο χειρόγραφον δέν έχει 

καμίαν ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν παράδοσιν τών αγιολογικών κειμένων 

τοΰ νεομάρτυρος Μιχαήλ. 

3. Χρονολογία καί ημερομηνία μαρτυρίου καί θανάτου τοΰ Μιχαήλ. 

Ώς προς τήν χρονολογίαν καί ημερομηνίαν μαρτυρίου καί θανάτου τοΰ 

Μιχαήλ, είς τό άρχικόν κείμενον τής βιογραφίας του άναφέρεται άπλώς ότι 

τήν εικοστήν πρώτην τοϋ Μαρτίου μηνάς, ημέραν Πέμπτην, ώραν τής ημέ¬ 

ρας ένάτην, ταντην τήν ψήφον λαβών ό έπαρχος και τον άγιον δεδεμένον συλ- 

λαβόντες, τον βήματος έξίασι*. Δέν άναγράφεται όμως καί ή χρονολογία4. 

Είς τόν κώδικα 199 (σ. 237) τής Σκήτης τών Καυσοκαλυβίων τοΰ Άγιου 

’Όρους, είς τό τέλος τής ακολουθίας τοΰ Μιχαήλ, έχει προστεθή ή σημείωσις: 

εμαρτύρησεν ό άγιος μεγάλομάρτυς τοϋ Χρίστον Μιχαήλ έν ετει ζνβ' [— 7052] 

σ(οηή)ριον έτος αφμδ' [= 1544]· εις αυτό το έτος έγινεν ό σεισμός είς τό ζη- 

τοϋνι5. Άλλά καί είς χειρόγραφον τής Θεσσαλονίκης, άπολεσθέν ή άγνοούμενον 

σήμερον, όπου διασκευή είς δημώδη γλώσσαν τοΰ βίου τοΰ Μιχαήλ, πλήν τής 

ώς άνω ή μερομην ίας (21 Μαρτ., ήμερα Πέμπτη), προσετίθετο επίσης καί τό 

άπό κτίσεως κόσμου έτος 7052 [— 154-4]6. Θά πρέπει, λοιπόν, είς τό κεί- 

1. Ί. Σακκελίωνος, Κατάλογος τών χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιο¬ 

θήκης τής Ελλάδος, έν Άθήναις 1892, σ. 134, άρ. 733' Δ. Ζ. Σοφιανού, 'Ο νεο- 

μάρτυς Μιχαήλ ό έξ Άγράφων. ΒΝΜ 21, 1971/76, σσ. 236-237. 

2. Βλ. Φ ώ τ. Ά ρ. Δ η μ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο ν έν ΕΕΦΣΠΑ 25, 1974/77, 

σ. 115, σημ. 2. 

3. Βλ. κατωτέρω, σ. 273, στ. 243-245. 

4. Περί τής ημερομηνίας καί χρονολογίας θανάτου τοΰ νεομάρτυρος Μιχαήλ βλ. 

Δ. Ζ. Σοφιανόν έν ΒΝ^ 21, 1971/76, σσ. 239-240· πρβλ. καί Ά π. Γ λ α β ί- 

ναν έν ΕΕΘΣΠΘ 19, 1974, σ. 291, σημ. 8. 

5. Βλ. Πίνακα έκτος κειμένου ζ', οπού φωτογραφικόν πανομοιότυπου τής σελ. 

με την σημειωσιν. Τό έτος τοΰτο 1544 ό Σπυρίδων Λαυριώτης άναγράφει είς τόν τίτλον 

τής άκολουθίας τοΰ Μιχαήλ. Βλ. περ. «Άγιορείτική Βιβλιοθήκη», έτος Β', 1937/38, έν 
Βόλω, σ. 338. 

6. Δ. Ζ. Σοφιανός, ένθ3 άνωτ., σσ. 239-240. 
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μ,ενον το οποίον έχρησιμοποίησεν ο διασκευαστής καί μεταφραστής τοϋ αρ¬ 

χικού βίου νά υπήρχε καί ή ανωτέρω χρονολογία, ή οποία, άγνωστον διατι, 

παρελείφθη άπό τον άντιγράψαντα το κείμενον εις τον κώδικα 5ί της Μονής 

Δουσίκου. Την χρονολογίαν αυτήν επαναλαμβάνει και ο Λ. ΓΤαπαντωνιου, ο 

όποιος, ώς άνέφερα, εις την έκδοσιν τής άκολουθίας καί του βίου (εις δημώδη 

γλώσσαν) του Μιχαήλ πρέπει νά έχρησιμοποίησε τό χειρόγραφον τής Θεσσα¬ 

λονίκης1. Ό Παπαντωνίου όμως μετατρέπει τό από κοσμογονίας έτος ,ζνβ' 

[ 7052 — 1544] εις τό έσφαλμένον έτος άπό Χρίστου Γεννήσεως 1752(!) αντί 

του όρθοΰ 15442. Προφανώς, το άπό κτίσεως κόσμου έτος ,ζνβ' [7052 = 1544] 

άναγινώσκει ώς 752 (,ζ=7 αντί 7000, ν'=50, β7 =2), προσθετει δε εν συνε¬ 

χεία καί την χιλιάδα καί δημιουργεί οΰτω τό έσφαλμένον απο Γεννησειυς Χρί¬ 

στου έτος 1752. Δυστυχώς, τό λανθασμένον αυτό έτος 1752 αναγράφεται ώς 

έτος μαρτυρίου του Μιχαήλ εις τό έκδιδόμενον κατ έτος επίσημον Ημερολο¬ 

γίου τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος {έκδ. ’Αποστολικής Διακονίας—Βλ., Μη- 

τρόπολις Ναυπακτίας καί Ευρυτανίας, 'Αγιολογία, τοπικοί άγιοι), όπου τα 

έξης: Νεομάρτνς Μιχαήλ ό έκ Γρανίτσης τής Ευρυτανίας, μαρτυρήσας έν 

Θεσσαλονίκη κατά τό έτος 1752, τή 21η Μαρτίου. Εις το ώς άνοι Ημερολο¬ 

γίου, εις τήν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης ('Αγιολογία, τοπικοί άγιοι), αναγρά¬ 

φονται τά έξης περί του αύτοΰ Μιχαήλ: Μιχαήλ νεομάρτνς ό Μανρονδής, 

άΟλήσας εν Θεσσαλονίκη (ή 1544). "Η μνήμη αντον τελείται τή 10η Μάρτιον. 

Τό αυτό πρόσωπον, εις τό ίδιον έντυπον, παρουσιάζεται με διάφορον έτος και 

ημερομηνίαν μαρτυρίου! Τό έτος 1544 άναφέρεται και εις τον τίτλον του βίου 

(εις δημώδη διασκευήν) του έν λόγω νεομάρτυρος, του περιεχομένου εις τούς 

κώδικας 129 (φφ. 2ν-7Γ) τής Μονής Έσφιγμένου καί 25 (σσ. 155-168) τής 

Μονής Ξενοφώντος3 τοϋ * Αγίου "Ορους (καί οί δύο κώδικες ανήκουν εις τον 

ΙΙί' αί.). Ό Νικόδημος 'Αγιορείτης, εις τό Νέον Μαρτνρολόγιον'1, εις τον τί¬ 

τλον επίσης του βίου του Μιχαήλ, ούχί δε εντός του κείμενου, αναγραφει ο^ς 

έτος μαρτυρίου του τό 1544* έξ αυτοΰ δε όλοι οί μετεπειτα Συναξαρισται επανα¬ 

1. Δ. Ζ. Σοφιανός, ένθ’ άνωτ. σ. 240. 

2. Αυτόθι, σ. 240, σημ. 2. 

3. Εις τον κώδικα τούτον (σ. 155), άνωθεν του τίτλου τοΰ «μαρτυρίου» του Μιχαήλ, 

αναγράφεται: Μετά τήν άλωαιν τής Κιονοταντινονπόλεως παρή'/.Οον ετη ενενηχοντα και τότε 

ιγνδόκησεν ό Θεός πάλιν άπαρχήν μαρτύρων λαβείν παρ' ημών. ’Εκ των ανωτέρω προκύπτει 

ώς χρονολογία άθλήσεως τοϋ Μιχαήλ τό έτος 1543 (διότι, 1453 -)- 90 = 1543). Ισως, 

^άριν στρογγυλοποιήσεως τοΰ άριθμοΰ, έγράφη «έτη ένενήκοντα» άντι τοΰ ορθοΰ «ενενη- 

κοντα καί έν». Έκτος εάν δεχθή τις σφάλμα έξ απλογραφίας (ένενήκοντα καί <εν καί> τότε). 

4. Ν ι κ ο δ ή μ ο υ Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον1, Ενετιησιν 1799, 

σ. 41’ β' έκδ., Άθήναι 1856, σ. 47' γ' έκδ., Άθήναι 1961, σ. 52. 
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λαμβάνουν κατά τον αυτόν τρόπον τήν χρονολογίαν αυτήν1. Εις τό Λεξικόν των 

Νεομαοτνροίν αναγραφεται, τέλος, ώε χρονολογία Θανάτου του τό έσφαλυένον 
έτος 1547. 

Εις τον βίον τοΰ Μιχαήλ άναφέρεται ότι ούτος συνελήφθη τήν Δευτέραν 

τής «μεσονηστίμου» έβδομάδος3, δηλαδή τήν εβδομάδα τής Μεγάλης Τεσ¬ 

σαρακοστής μεταξύ τής 1 (Κυριακής τής Σταυροπροσκυνήσεως) καί Δ' Κυ¬ 

ριακής των νηστειών, τήν δέ Πέμπτην τής ιδίας έβδομάδος,τήν πρωίαν, ώδη- 

γήθη εις τό κριτήριον καί τό απόγευμα εις τον τόπον τοΰ μαρτυρίου. Επειδή 

ημερομηνία τοΰ Πασχα τοΰ 1544 ήτο ή 13η Απριλίου, ή Πέμπτη τής «μεσο¬ 

νηστίμου » έβδομάδος συνέπιπτε προς τήν 20ήν Μαρτίου. Φαίνεται ότι είτε έκ 

παραδρομής, είτε διότι ό Μιχαήλ άπέθανε πράγματι τήν νύκτα τής Πέμπτης 

προς την Παρασκευήν (21 Μαρτίου), ο συντάκτης τοΰ βίου του γράφει οτι ο 

άγιος ώδηγήθη εις τό μαρτύριον τήν Πέμπτην, 21 Μαρτίου4. 

Αφού το έτος 1ο44 συμφωνεί καί μέ την ημερομηνίαν μαρτυρίου τοΰ 

Μιχαήλ έκ Γρανίτσης τής Ευρυτανίας, δέχομαι οτι οδτος έμαρτύρησε κατά 

τήν 20/21 Μαρτίου (Πέμπτην προς Παρασκευήν τής «μεσονηστίμου» έβδο¬ 

μάδος τής Μεγ. Τεσσαρακοστής) τοΰ έτους αύτου5. 

4. Έορτολόγιον του Μιχαήλ. 

'Ως προς τό έορτολόγιον τοΰ νεομάρτυρος, εις τον κώδικα 51 τής Μονής 

Δουσίκου, 733 τής ’Εθν. Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος καί 199 τής Σκήτης των 

Καυσοκαλυβίων, οπού και η αρχική ακολουθία τοΰ αγίου, αναγράφεται οτι ή 

ακολουθία αυτή ψάλλεται κατα τήν Δ' Κυριακήν τών νηστειών. Θά πρέπει 

νά σημειώσω εδώ ότι ή Δ' Κυριακή τών νηστειών τοΰ έτους 1544 συνέπιπτε 

προς την 2οην Μαρτίου, δηλαδή δύο μόνον ημέρας μετά τον μαρτυρικόν θάνα¬ 

τον τοΰ Μιχαήλ. Εις τον κώδικα 129 (φ. 2ν) τής Μονής Έσφιγμένου τοΰ 'Α- 

γίου "Ορους, όπου διασκευή εις δημώδη γλώσσαν τοΰ βίου τοΰ Μιχαήλ, άνα- 

1. Κ. X. Δουκάκη, Μέγας Συναξαριστής, ήτοι Χαλκηδών τοΰ νοητού Πα¬ 

ραδείσου [Μήν Μάρτιος], Άθήναι 1891, σ. 167 ( = β' έκδ., Μήν Μάρτιος, τόμ. 6, Άθήνα.ι 

1960, σ. 74)· Αρχιμ. Ματθαίου Λαγγή, 'Ο Μέγας Συναξαριστής της Όρθο- 

δόξου Εκκλησίας, έκδ. ε', τόμ. Γ', Μήν Μάρτιος, Άθήναι 1976, σ. 202. 

2· I. Μ. ΙΙεραντώνη, Λεξικόν τών Νεομαρτύρων, τόμ. Γ', έν Άθήναις 
1972, σ. 351. 

3. Βλ. κατωτέρω, σ. 266, στ. 37-38· σ. 270, στ. 157. 

4. Βλ. Δ. Ζ. Σοφιανόν έν ΒΝ3 21, 1971/76, σσ. 239-240. 

ο. 'Η Πέμπτη τής «μεσονηστίμου» τοΰ έτους 1555 συνέπιπτε πρός τήν 21ην Μαρ¬ 

τίου (Πασχα, 14 Απρ.). Δεν θεωρώ όμως πιθανήν τήν ανωτέρω χρονολογίαν, άφοΰ έχομεν 
δεδομένον τό έτος 1544. 
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γράφεται επίσης δτι ή μνήμη του εορτάζεται την Δ Κυριακήν των νηστειών. 

Εις τον βίον του Μιχαήλ (δημώδη διασκευήν) τον έκδοθέντα υπό του μο¬ 

νάχου Σπυρ. Λαυριώτου, άναφέρεται ώς ημερομηνία, άθλησεως του άγιου η 

10η Μαρτίου, ήμερα Πέμπτη1. Διά τούτο καί εις τον τίτλον τής ακολουθίας 

του αναγράφεται οτι ή μνήμη του εορτάζεται την ΙΟην Μαρτίου, ενώ η εν λό¬ 

γω ακολουθία φέρεται ψαλλομένη τήν Δ' Κυριακήν των νηστειών2. "Ομως εις 

τον κώδικα 199 τής Σκήτης των Καυσοκαλυβ ίων, τον όποιον έχρησιμοποίησε 

διά τήν εκδοσιν τής ακολουθίας καί του βίου του Μιχαήλ ό Σπυρ. Λαυοιωτης, 

άναφέρεται (σ. 200) ή-2ίη Μαρτίου ώς ημέρα άθλήσεως του αγίου. "Αγνωστον 

διά ποιον λόγον ό ώς άνω έκδοτης αντί τής ορθής αυτής ημερομηνίας προτιμά 

τήν ΙΟην Μαρτίου. Πιθανώς παρεσύρθη έκ τών Συναξαριστών του Νικο¬ 

δήμου καί του Δουκάκη. 

Ό Νικόδημος * Αγιορείτης εις τον Συναξαριστήν του άναγράφει ώς ημέ¬ 

ραν εορτασμού τής μνήμης του αγίου τήν ΙΟην Μαρτίου3, πράγμα το οποίον 

επαναλαμβάνουν, άκολουθοΰντες αύτόν, καί οί μετέπειτα Συναξαρισταί4. Τό 

περίεργον, είναι οτι ό Νικόδημος * Αγιορείτης5 διά τήν βιογραφίαν του Μιχαήλ 

παραπέμπει εις τό ύπ’ αύτοΰ συνταχθέν Νέον Μαρτνρολογιον, όπου όμως ανα- 

φέρεται ή 21η Μαρτίου ώς ήμερα άθλήσεως του άγιου6. Εις πρόσφατόν με- 

λέτην του ΟΜ.0 Μθΐη&ΓίΙιΐδ7 ό εορτασμός τής μνήμης του Μιχαήλ σημειοΰται 

επίσης εις τήν ΙΟην Μαρτίου. Δεν είναι γνωστόν που οφείλεται ή εσφαλμένη 

αύτή ήμερομηνία τής 10ης Μαρτίου, ή οποία έχει επιφέρει συγχυσιν εις το εορ- 

το?ώγιον του άγιου. 
Τέλος, ό Λ. Παπαντωνίου εις τήν έκδοσιν τής άκολουθίας καί του βίου 

του Μιχαήλ έχει διάφορον άποψιν, σημειώνων οτι, «επειδή η μνημη του α¬ 

γίου τυγχάνει έν τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μετετεθη υπο τής Μεγάλης Εκ-_ 

κλησίας ή εορτή αύτοΰ εις τήν Πέμπτην τής Διακαινησιμου»8. 

'Ως άνέφερα άνωτέρω, θεωρώ τήν 21ην Μαρτίου ως ορθήν ήμερομηνιαν 

άθλήσεως τοΰ Μιχαήλ, οπότε τότε θά πρέπει νά εορτάζεται καί ή μνήμη του. 

1. «'Αγιορείτική Βιβλιοθήκη», έτος Β', 1937/38, έν Βόλω, σ. 352. 

2. Αυτόθι, σ. 338. 
3. Συναξαριστής4 τών δώδεκα μηνών τοΰ ένιαυτοΰ, πάλαι μέν ελληνιστί .συγγρα¬ 

φείς υπό Μαυρίκιου ... εΐτα δέ μεταφρασθεις... υπό... Νικοδήμου 'Α γ ι ο- 

ρ ε ί τ ο υ..., τόμ. Β’, Άθήνησι 1868, σ. 27. 

4. Κ. Δ ο υ κ ά κ η, Συναξαριστής, ενθ’ άνοιτ., Άρχιμ. Μ. Α α γ.γ ή, Συναξα¬ 

ριστής, ενθ’ άνωτ. 

5. Συναξαριστής, 2νθ’ άνοκτ., σ. 27, σημ. 1. 

6. Νέον Μαρτυρολόγιον3, σ. 57. 

7. Ο ί1 ο Μ β ί η & γ <1 υ 3, Τΐιβ ΒαϊηΙδ οί Ορββοβ, Αίΐιβηε 197 , σ. 142. 

8. 3Ακολουθία... Μιχαήλ έκ Γρανίτσης τής Ευρυτανίας, ΆΟήναι 1908, σ. 3. 

5-3-1981 

ΠΙΝΑΞ Α' 
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ΠΙΝΑΞ Δ' ΠΙΝΑΞ Ε' 

Κώδιξ Σκήτης Καυσοκαλυβ ίων Άγ. "Ορους 199, σ. 185. *ΙΙ αρχή τής ακολουθίας τοϋ νεο- 

μάρτυρος Μιχαήλ του έξ Άγραφων. Βλ. σσ. 232, 243-244, 253. 



ΠΙΝΑΞ ς 
ΠΙΝΑΞ Ζ' 

! 

! 
1 



ΠΙΝΑΞ ΙΙ' 

■'ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.. 
ΚΗΝΙΑΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

ΕΤΟΣ Β,' ΑΡΙΘ. 22 

ια^ΥΥμι : ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ιλο»ν*ιιοϊΙ ΑΑΥΡΙΩΤΗΣ μονάχος * ιατροί 

ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΟΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ποίημα Μανουήλ τοϋ μεγάλου ρήτορος 
Άπεγράφη έκ χειρογράφου Κωδικός τής έν τη Σκή¬ 

τη των Καυσοκαλυβίων καλύβης τού άγιου 
"Ακακίου τού νέου. 

Έχδίδαται τό παρόν τεύχος πρός τιμήν τοϋ μονίμου 
Υφυπουργού των Εξωτερικών κ. Ν* ΜΑΥΡΟΥΔΗ. 

Νΰν τό πρώτον ιύποις ^κδίδοτα: 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ«1 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ; Ν. ΣΧΟΙΝΑΣ 

ΙΟΥΝΙΟΣ Ι9?« 

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ- ΣΩΤ. Ν· ΣΧΟΙΝΑ 
Κ Ν 1$ Ο Λ Ο 

Ό τίτλος της άκολουθίας τοΰ νεομάρτυρος Μιχαήλ του έξ Άγραφων, έκδοθείσης υπό του 
μονάχου Σπυρίδωνος Καμπανάου Λαύριο»του. Βλ. σσ. 232, 243. 

'Η ακολουθία καί ό βίος τοΰ Μιχαήλ τοΰ έξ Αγράφων 241 

5. 'Η αρχική ακολουθία τοΰ Μιχαήλ. 

"Η αρχική ακολουθία τοΰ Μιχαήλ τοΰ έξ ’Αγράφων περιέχεται, ώς ήδη 
άνέφερα, εις τούς κώδικας 5ί τής Μονής Δουσίκου, 733 τής Έθν. Βιβλιοθ. 

τής Ελλάδος καί 199 τής Σκήτης των Καυσοκαλυβ ίων τοΰ Αγίου "Ορους. 

Ό κανών τοΰ άγιου άποτελεΐται άπό όκτώ ωδάς (α'-θ' πλήν τής β'), έκαστη 
των οποίο^ν περιλαμβάνει τέσσαρα τροπάρια καί έν θεοτοκίον. Τά αρχικά των 
τροπαρίων του κανόνος σχηματίζουν τήν ακροστιχίδα: Λαμπροϊς μίλεσαι λαμ¬ 

πρόν έξάδω μάρτυν, τά δέ αρχικά των θεοτοκίων αποκαλύπτουν το ονομα τοΰ 
ύμνογράφου: Θ ε ο φ σ.ν η ς. Ποιος είναι ο. ύμνογράφος αύτός, δεν είναι εΰκο- 

λον νά προσδιορισθή, διότι ύμνογράφος υπό το ονομα Θεοφάνης κατά τήν περίο¬ 

δον αύτήν (μέσα τοΰ Ιζ' αί.) δεν είναι γνωστός1. Εσχάτως συνεδυάσθη ό 
Θεοφάνης ούτος προς τον ομώνυμόν του διάσημον λόγιον τής εποχής, Διδά¬ 

σκαλον καί Μέγαν Ρήτορα τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου Θεοφάνη (κατά 
κόσμον Θωμάν) Έλεαβοΰλκον Νοταράν2, ό όποιος, ώς γνωστόν, διετήρει 
σχέσεις μέ τον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Θεωνάν Α' (1539-1541), πιθα- 

νώτατα δέ καί μέ τον διάδοχόν του Μητροφάνη Α' (1541-1550 /5ί), συγγρα¬ 

φέα, ώς έχω υποστηρίξει3, τοΰ «μαρτυρίου» τοΰ Μιχαήλ. 'Η ύπόθεσις αυτή, 
εύλογοφανής κατ’ αρχήν, δεν είναι δυνατόν νά γίνη δεκτή καί ανεπιφύλακτος, 
διότι ό Θεοφάνης Έλεαβοΰλκος, άναμφ ισβητήτως άνθρωπος μεγάλης παιδεύ- 

σεους καί σπουδαία μορφή των γραμμάτων διά τήν εποχήν του, δεν είναι άπό 
πουθενά άλλοΰ γνωστός καί ώς ύμνογράφος4. Πρέπει όμως έδώ νά σημειώσω 

1. Βλ. Ο. β ιϊι β γ β 9 υ, Ηγηιηο§Γ9ρΙιί ΒγζαηΙϊπϊ, «Εοΐιοδ ά’ΟΓίθηΙ» 25, 

1920, σσ. 179-183 (Οπου το λήμμα «Θεοφάνης»)· Ηβη Γ 103. Ε Ο 1 Π 6 Γ ΐ, ΙηίΙί& 

ΗγΓπηοπιτη Εοο1β5Ϊ36 Ογ36036, τόμ. 5, Μέρος Α', Βατικανόν 1966, σσ. 269-271 (δπου 
πίνακες ύμνογράφων, λήμμα «Θεοφάνης»). 

2. Βλ. Άπ. Γ λ α β ί ν α, Μητροπολΐταί τινες Θεσσαλονίκης κατά τον Ιζ' αιώνα, 

ΕΕΘΣΠΘ 19, 1974, σ. 303' πρβλ. Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξα¬ 

ριστής, έκδ. γ', τόμ. Γ', Μην Μάρτιος, Άθήναι 1969, σ. 204, σημ. [— Μ. Λ αγ γ ή, Ό 
Μέγας Συναξαριστής, έκδ. ε', ’Αθήναι 1976]. 

3. Βλ. Δ. Ζ. Σ ο φ ι α ν ό ν, έν ΒΝί 21, 1971/76, σσ. 246-247* πρβλ. καί κα¬ 

τωτέρω, σ. 248. 
4. Περί τοΰ Θεοφάνους Έλεαβούλκου βλ. [Ά νδρέου Μουστοξύδου], 

«Έλληνομνήμων», 1847, σσ. 617-623* Κ. Σ ά θ α, Νεοελληνική Φιλολογία, έν Άθήναις 
1868, σ. 144-1451 Άθαν. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Συμβολαί είς την 
ιστορίαν τής Νεοελληνικής λογοτεχνίας, «Ό έν Κων/πόλει'Ελλην. Φιλολογ. Σύλλογος», 

τόμ. ΙΖ', 1882/83, Κωνσταντινούπολή 1886, σσ. 52-53, 63-64· Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Χρονι¬ 

κά τής Πατριαρχικής Ακαδημίας, Κωνσταντινούπολή 1883, σσ. 45-50' Τ. Γ ρ ι τ σ ο- 

π ο ύ λ ο υ, Πατριαρχική Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή, τόμ. Α', έν Άθήναις 1966, σσ. 91 

94* X ρ. Π. α τ ρ ι ν έ λ η, 'Ο Θεόδωρος Άγαλλιανός ταυτιζόμενος προς τον Θεοφάνην 
Μήδειας, Άθήναι 1966, σ. 59’ Ά π. Γ λ α β ί ν α, Μητροπολΐταί τινες Θεσσαλονίκης 
κατά τον Ιζ' αιώνα, ΕΕΘΣΠΘ 19, 1974, σ. 303. 

ΕΕΒΣ, ΜΔ' 16 
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οτι ό γνωστός μαθητής του Θεοφάνους Έλεαβούλκου Ματθαίος έκ Κρήτης, 

Διδάσκαλος καί Ρήτωρ, αδελφός του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Μητρο- 

φάνους Β' (1580-90) του άπό Βεροίας καί διδάσκαλος του οικουμενικού πα- 

τριάρχου 'Ιερεμίου Β' του Τρανού (α': 5 Μαΐου 1572 - 29 Νοεμ. 1579, β': 

Αυγ. 1580 - Φεβρ./Μάρτ. 1584, γ': 1587-1595 )1, υπήρξε καί δόκιμος 

ύμνογράφος2. Τούτο ενισχύει την ύπόθεσιν οτι καί ό διδάσκαλός του Έλεα- 

βοΰλκος πιθανόν καί αυτός νά υπήρξε καί ύμνογράφος. 

Διά πρώτην φοράν έξεδόθη ή ακολουθία του νεομάρτυρος Μιχαήλ του 

έξ Άγραφων τό έτος 1908 υπό του Λ. Παπαντωνίου3. Ή ακολουθία όμως 

αύτή είναι άρκετά διαφορετική άπό τήν αρχικήν, πού περιέχεται εις τούς 

προαναφερθέντας κώδικας. Περιλαμβάνει ούτω ή έκδοθεΐσα υπό του Πα- 

παντωνίου έπί πλέον τής αρχικής δώδεκα τροπάρια τού μικρού εσπερινού 

(μικρός εσπερινός δεν υπάρχει καθόλου εις τήν αρχικήν), τέσσαρα τροπάρια 

τού μεγάλου εσπερινού (ένω παραλείπει έν τής αρχικής), δύο τροπάρια τού 

ορθρου, προ τού καν όνος (ένω παραλείπει εν τής αρχικής), εις δέ τούς αίνους, 

μετά τό τέλος τού κανόνος, περιέχονται τρία τροπάρια καί έν δοξαστικόν διά¬ 

φορα των αντιστοίχων τής αρχικής. Τέλος, έκ τού κανόνος παρελείφθησαν συνο- 

λικώς δώδεκα τροπάρια (έν έως δύο εις έκάστην ούδήν), ώς καί τό κάθισμα προ 

τής δ' ωδής. Ούτω κατεστράφη ή άκροστιχίς καί, κατά συνέπειαν, καί ή ταυ- 

τότης τού ύμνογράφου. Αλλά καί οσα τροπάρια τού κανόνος τής αρχικής ακο¬ 

λουθίας χρησιμοποιεί ό Λ. ΓΙαπαντούν ίου, τά έχει έν πολλοΐς διασκευάσει καί 

ούτω διαφέρουν άρκετά άπό τήν πρώτην των μορφήν. Ό έκδοτης τής άκολου- 

θίας Λ. Ιίαπαντωνίου θεωρεί αύτήν ώς «συγγραφεΐσαν παρά τού πανιερωτά- 

του αγίου Θεσσαλονίκης Θεονά». Τούτο δέ, διότι ό συνεκδιδόμ.ενος μετά τής 

άκολουθίας βίος τού Μιχαήλ εις δημοόδη γλώσσαν προσγράφεται εις τον ώς 

άνω μητροπολίτην Θεσσαλονίκης, διό καί ό έκδοτης έθεώρησεν εύλογον νά άπο- 

δώση καί τήν σύνταξιν τής άκολουθίας εις τον συγγραφέα τού βίου. Φαίνεται 

δτι ό Παπαντωνίου έχρησιμοποίησε κατά τήν έκδοσιν αύτήν, ώς ήδη έχω ανα¬ 

φέρει, χειρόγραφον τής Θεσσαλονίκης, τό όποιον μνημονεύει ό Π. Παπαγεωρ- 

1. V. Ο γ υ ιη ε 1, Κ& οίΐΓοηοΙθ£ίβ, Ρο,ΓΪδ 1958, σ. 438. 

2. Βλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Κρήτες εκκλησιαστικοί έ ξ ακ ρ ι β ού μεν ο ι- Μη - 

τροφάνης Θεσσαλονίκης ό άπό Βεροίας, ό άδελφός του Ματθαίος ό ρήτωρ, Αρσένιος Τορ- 

νόβου καί Ήσαΐας Πισάνος, «Κρητολογία», τεΰχ. 8, (Ίαν. - Ίούν.) 1979, σ. 20· τοΰ 

α ύ τ ο ΰ, Μητροφάνης Θεσσαλονίκης καί Ματθαίος ό ρήτωρ καί διδάσκ.αλος καί ύμνογρά¬ 

φος, Οί Κρήτες έν Μακεδονίγ. (16ο; αίών), ΕΕΒΣ 44, 1979/80, σσ. 134-137. 

3. Βλ. Κ. Ρ θ Ιί 1, Βί5Ιΐο°τίφ1ΰβ δοε &οο1οπ11ιΐβ8 £Τθοο{υβ5, ΒΓυχβΙΙβε 1926, 

σσ. 194-195* Δ. Ζ. Σ ο φ ι α ν ό ν έν ΒΝ1 21, 1971 /76, σ. 236 καί πίνακα έκτος κει¬ 

μένου προ τής σ. 241, όπου φωτογραφικόν πανομοιότυπον του εξωφύλλου τής άκολουθίας 

αυτής. 
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γιου1 εις μελέτην του τό 1911, καί τό όποιον σήμερον δεν γνωρίζομεν εάν 

υπάρχει. Διότι τό έν λόγω χειρόγραφον είναι τό μόνον τό όποιον άναφέρει τό 

«μαρτύριον» τού Μιχαήλ ώς συγγραφέν παρά τον πανιερωτάτου άγιον Θεσσα- 

λονίκης κυρίου Θεωνα?. 'Ως απέδειξα εις παλαίοτέραν μελέτην μου3, ό φερό- 

μενος ώς συγγραφεύς μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Θεωνάς Α', πρώην ήγού- 

μενος τής Μονής τής Άγιας "Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας εις τήν Γαλά- 

τισταν τής Χαλκιδικής4 *, άπέθανε περί τον Μάιον τού 1541 καί επομένως δεν 

είναι δυνατόν νά εχη συγγράψει ούτε τον βίον ούτε τήν ακολουθίαν τού Μιχαήλ, 

ό όποιος έθανατώθη τήν 21ην Μαρτίου τοΰ 1544. 

'Η ώς άνω έκδοσις τοΰ Λ. Παπαντωνίου έπανετυπώθη χωρίς καμίαν 

απολύτως μεταβολήν, μέ τον αύτόν άκριβώς τίτλον καί τήν παλαιάν χρονολο¬ 

γίαν (1908) τού εξωφύλλου, «δαπάναις των έν Άθήναις καί Πειραιεΐ Άπε- 

ραντίων τον Φεβρουάριον τού 1953))°. 

'Η ακολουθία τού Μιχαήλ τοΰ έξ Άγράφων, μαζί μέ τον βίον του παρα- 

φρασμένον εις τήν νεοελληνικήν, έπανεξεδόθη τό 1938 εις τό περιοδικόν «Ά- 

γιορειτική Βιβλιοθήκη» υπό τού μοναχού Σπυρίδωνος (Αθανασίου) Λαυριώ- 

του καί υπό τον τίτλον6: Ακολουθία τον αγίου μεγάλομάρτνρος Μιχαήλ τον 

Μανρονδή, μαρτυρήααντος εν Θεσσαλονίκη. Ποίημα Μανουήλ τον μεγάλου 

ρήτορος. 1 Αντεγράφη εκ χειρογράφου κωδικός τής έν τή Σκήτη των Κανσο- 

καλνβίων Καλυβης τον 'Αγίου Ακακίου του Νέου. Έκδίδοται το παρόν τεύ¬ 

χος προς τιμήν του μονίμου ' Υφυπουργόν των *Εξοοτερικών κ. Ν. Μανρονδή. 

Νυν τό πρώτον τνποις έκδίδοται. Έκδοτ. Οίκος Σωτ. Ν. Σχοινά, Έν Βάλω 

1938. 'Η άκολουθία αυτή καί ό συνεκδιδόμενος βίος τού Μιχαήλ άντεγράφη- 

σαν άπό τον κώδικα 199 τής Σκήτης των Καυσοκαλυβίων τοΰ Άγιου "Ορους 

1. Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, Ό μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Θεωνάς δ Α' καί 

έργον αύτοΰ μαρτυρολογικόν, «Έκκλησ. Αλήθεια» 31, 1911, σ. 180. 

2. Βλ. Δ. Ζ. Σοφιανόν έν ΒΝΠ 21, 1971/76, σσ. 238-239, 241. 

3. Αυτόθι, σσ. 241-242. 

4. Περί Θεωνά Α' Θεσσαλονίκης βλ. Δ. Ζ. Σοφιανόν, ενθ’ άνωτ,, σσ. 239- 

242* ’Απ. Γ λ α β ί ν α, Θεωνάς Α' ό άπό ήγουμένων μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, 

«Μακεδονικά» 12, 1972, σσ. 270-281. 

5. Εις τό έσώφυλλον τής άνατυπώσεως αυτής υπάρχει ή έξης σημείωσις: «Τό παρόν 

βιβλίον άνετυπώθη δαπάναις των έν Άθήναις καί Πειραιεΐ Άπεραντίων τον Φεβρουάριον 

τοΰ 1953. Πρωτοβουλία των καθιερώθη άπό τετραετίας όπως εις μνήμην τοΰ 1 Αγίου τελή- 

ται κατ’ έτος θρησκευτική πανήγυρις τήν Κυριακήν τοΰ Θωμά εις τόν έν Νέα Ελβετία * Ιε¬ 

ρόν Ναόν τής Ζωοδόχου Πηγής, ένθα καί ή ιερά είκών τοΰ Αγίου, άγιογραφεΐσα [δΐο] έκ 

τοΰ έτ Θεσσαλονίκη πρωτοτύπου». 

6. «Άγιορειτική Βιβλιοθήκη», έτος Β', 1937/38, έν Βάλω, σσ. 333-357. Περί των 

εκδόσεων της ακολουθίας τοΰ νεομάρτυρος Μιχαήλ τοΰ έξ Άγράφων γενικώς βλ. Εύρυτα- 

νικόν Λειμωνάριον, έν Άθήναις 1978, σσ. 226-227. 
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(= κ. 2 Καλύβης 'Αγίου Ακακίου του Νέου), συνταχθέντα περί τά μέσα του 

ΙΗ'.αί. από τον Ίωναν τον Καυσοκαλυβ ίτην1. Ένώ όμως εις τον άνωτέρω 

κώδικα περιέχεται ή αρχική ακολουθία του Μιχαήλ χωρίς καμίαν αλλαγήν, 

εις τήν εν λόγω εκδοσιν ό Σπυρ. Λαυριώτης έχει προσθέσει ώρισμένα τροπάρια, 

τά όποια δεν ύπά.ρχουν εις τήν αρχικήν. Ουτω ή έκδοθεΐσα άκολουθία υπό του 

Σπυρ. Λαυριώτου περιέχει επί πλέον τής αρχικής οκτώ τροπάρια εις τήν λι¬ 

τήν (εις την αρχικήν δεν υπάρχει καθόλου λιτή), τέσσαρα εις τον ορθρον προ 

του κανόνος καί, τέλος, έν έξαποστειλάριον καί έν θεοτοκίον μετά το τέλος του 

κανόνος και προ των αίνων. Παρ’ όλον οτι ό κανών έχει ακριβώς όπως καί εις 

τήν αρχικήν καί σχηματίζει ουτω πλήρη τήν ακροστιχίδα, καθώς καί τό όνομα 

του ύμνογράφου Θεοφάνους μέ τά αρχικά των θεοτοκίων, ή άκολουθία άναγρά- 

φεται ύπό του έκδοτου ώς «ποίημα Μανουήλ του Μεγάλου Ρήτορος». Τό 

Σπυρ. όνομα του Μεγάλου Ρήτορος Μανουήλ αποτελεί αυθαίρετον προσθή¬ 

κην του Λαυριώτου, διότι τούτο εις τον κώδικα 199 των Καυσοκαλυβίων 

δεν άναφέρεται πουθενά. 

"Οτι ό Μέγας Ρήτωρ Μανουήλ ό Κορίνθιος, ό όποιος άπέθανε κατά τό 

χρονικόν διάστημα μεταξύ του θέρους του 1530 καί του Σεπτεμβρίου του 15312, 

δεν είναι δυνατόν νά εχη γράψει άκολουθίαν του Μιχαήλ του εξ Άγράφων, μαρ- 

τυρήσαντος τον Μάρτιον τού 1544, ούδεμία χρειάζεται συζήτησις.'Η παρανόη- 

σις όμως καί σύγχυσις αυτή δεν είναι ανεξήγητος, διότι ό Μανουήλ ό Κορίν- 

θιος έχει συντάξει άκολουθίαν καί έγκώμιον (περιεχόμενα εις τον αύτόγραφον 

κώδικά του 512 τής Μονής ’ϊβήρων του 'Αγίου "Ορους, φφ. 164..-175ν καί 

256Γ-270ν άντιστοίχως, ανέκδοτα μέχρι σήμερον) του νεομάρτυρος Μιχαήλ 

Μαυροειδή τού εξ Άδριανουπόλεως (ή περί τά τέλη του ΙΕ' αί. )3, ό όποιος, 

ώς ήδη έχω άναφέρει, κακώς έταυτίσθη ύπό πολλών προς τον Μιχαήλ τον έξ 

Άγράφων (ή 21 Μαρτ. 1544), καί έθεωρήθησαν ουτω οί δύο ομώνυμοι νεο- 

μάρτυρες ώς εν καί τό αυτό πρόσωπον. "Ηδη ό Ευγένιος Βούλγαρις εις τήν 

έπιστολιμαίαν διατριβήν του προς Πέτρον τον Κλαίρκιον περί τών μετά τό 

σχίσμα αγίων τής ’Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, άναφερόμενος εις 

τούς αγίους, τούς οποίους είχεν εγκωμιάσει ό Μέγας Ρήτωρ Μανουήλ ό Πελο- 

ποννήσιος (ή Κορίνθιος), καί έννοών, προφανώς, τον έξ Άδριανουπόλεως νεο- 

μάρτυρα Μιχαήλ, γράφει: Μιχαήλ μάρτνς ό επικεκλημένος Μανροειδής, ου 

1. ΙΙερί του κώδικος τούτου βλ. άνωτέρω, σ. 232, σημ. 4. 

2. Βλ. X ρ. Π α τ ρ ι ν έ λ η, Οί Μεγάλοι Ρήτορες Μανουήλ Κορίνθιος, Αντώ¬ 

νιος, Μανουήλ Γαλησιώτης καί ό χρόνος τής άκμής των, «Δελτ. 'Ιστορ. καί Έθνολογ. Έ- 

ταιρ.» 16, 1962, σσ. 25, 38’ του αυτού, Δύο άνέκδοτα κείμενα περί του Μανουήλ 

Κορινθίου, «Πελοποννησιακά» 8, 1971, σ. 137. 

3. Βλ. Δ. Ζ. Σοφιανόν έν ΒΝΙ 21, 1971/76, σσ. 234-235. 
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τον κανόνα συνέγραψεν ό αυτός [Μανουήλ ό Κορίνθιος]))1. Ουτω καί εις τό 

πρόσφατός έκδοθέν Λεξικόν τών Νεομαρτυρών ό έν λόγω Μέγας Ρήτωρ Μα¬ 

νουήλ φέρεται συντάκτης κανόνος του Μιχαήλ του έξ Άγράφων2. 

Άναμφισβητήτως λοιπόν, ό συντάκτης τής άρχικής άκολουθίας τού Μι- 

χαήλ του έξ Άγράφων, όπως αποκαλύπτει ή άκροστιχίς τών θεοτοκίων του 

κανονος, ονομάζεται Θεοφάνης. Ποιος 6μο)ς ό Θεοφάνης οδτος, δεν 

εχει μετά βεβαιοτητος εξακριβωθή. Πάντως, ώς άποδεικνύεται έκ τής έν λόγω 

άκολουθίας, φαίνεται ούτος ικανός καί δόκιμος ύμνογράφος. 

Η εν λογω ακολουθία συνεταχθη ασφαλώς ολίγον μετά τό μαρτύριαν τού 

Μιχαήλ, έφόσον περιέχεται εις τον κώδ. 51 τής Μονής Δουσίκου, χρονολογού¬ 

μενου εις τά μέσα του Ιζ' αί. 

Νέαν άκολουθίαν του νεομάρτυρος Μιχαήλ έκ Γρανίτσης τής Εύρυτανίας 

(κακώς άποκαλουμένου ενταύθα καί Μαυρουδή) έχει συντάξει ό σύγχρονος 

'Υμνογράφος τής Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας μοναχός Γεράσιμος ό 
Μικραγιαννανίτης3. 

6. 'Ο ανέκδοτος αρχικός βίος του Μιχαήλ καί ή εις δημώδη γλώσσαν 
παράφρασίς του. 

Ό αρχικός βίος τού Μιχαήλ τού έξ Άγράφων, συνταχθείς εις άρχαίαν 

γλώσσαν, παραδίδεται άνωνύμως διά τού κώδικος 51 (φφ. 50ν-61Γ) τής Μονής 

Δουσίκου (τών μέσων τού ΙΤ αί.) καί τού 733 (φφ. 10ν-29ν) τής Έθν. 

Βιβλιοθ. τής Ελλάδος (τού έτους 1778), ό όποιος αποτελεί άντίγραφον τού 

πρώτου4. Τό κείμενον τούτο είναι μέχρι σήμερον ανέκδοτον. Άντιθέτως, έχει 

έκδοθή καί μάλιστα πολλάκις ή παράφρασίς εις δημώδη γλώσσαν τού κειμέ¬ 

νου τού άρχικοΰ βίου τού Μιχαήλ5. 

1. Επιστολή Ευγενίου του Βουλγάρεως προς Πέτρον τον Κλαίρ- 

κιον περί των μετά τό σχίσμα Αγίων τής Όρθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας καί των 

γενομένων έν αυτή θαυμάτων. Έκδιδομένη νυν τό πρώτον ύπό Άνδρέου Κορόμηλά τού Α¬ 

θηναίου, Άθήνησιν 1844, σ. 28. 

2. Ί. Μ. ΓΙεραντώνη, Λεξικόν τών Νεομαρτύρων, τόμ. Γ', έν Άθήναι-- 
1972, σ. 351. 

3. Έκδίδεται εις Εύρυτανικόν Λειμωνάριον, ένθ’ άνωτ., σσ. 111-121. 

4. Περί τών κωδίκων τούτων βλ. άνο>τέρω, σσ. 235-237. 

5. Βλ. Νικοδήμου Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον1, Ένετίησιν 
1799, σ. 41-50 [ = γ' έκδ., Άθήναι 1961, σ. 52-57]· Κ. X. Δ ο υ κ ά κ η, Μέγας Συνα¬ 

ξαριστής, ήτοι Χαλκηδών του νοητού Παραδείσου [Μήν Μάρτιος], Άθήναι 1891, σσ. 167- 

475 ί = β' £κδ·, τόμ. 6, Μήν Μάρτιος, Άθήναι 1960, σσ. 74-83]· Ακολουθία τού άγιου 

νεομάρτυρος Μιχαήλ έκ Γρανίτσης τής Εύρυτανίας... έπιδιορθωθεΐσα ύπό Λ. Π α πάν¬ 

των ί ο υ, Άθήναι 1908, σσ. 23-35 ί — β' εκδ., Άθήναι 1953, σσ. 18-26]· Σ π. Λ α υ- 
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Ώς ήδη έτόνισα ανωτέρω, έξ εσωτερικών στοιχείων του κείμενου αυτοΰ 

προκύπτει ότι ό συντάκτης του, αύτόπτης μώρτυς των γεγονότων, πρεπει να 

ή το κληρικός και μάλιστα κατέχων σημαντικόν αξίωμα εις την πολιν τής Θεσ¬ 

σαλονίκης, ίσως ο μητροπολίτης τής πύλεως αυτής1. 

ΓΓολλαι γνώμα.ι έχουν διατυπωθή μέχρι σήμερον επί του θέματος του 

συγγραφέως τής βιογραφίας του Μιχαήλ του έξ Άγραφων, μαρτυρησαντος 

τον Μάρτιον του 1544. Οότω ό Γ. Ζαβίρας2, ό Α. Παπαντωνίου3, ό Π. Παπα- 

γεωργίου4, ό Ε. Ρθίίί5, ό Σωφρ. Εύστρατιάδης6, ό V. ΕααΓβηΙ7, ο Β. Γιαν- 

νύπουλος8 καί ο άρχιμ. Χαράλ. Βασιλόπουλος9 δέχονται ως συγγραφέα του 

((μαρτυρίου)) του Μιχαήλ τον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Θεωνάν. 

Το ον ο μα του μητροπολίτου τούτου άνέφερε χειρόγραφον τής Θεσσαλονί¬ 

κης περιέχον τήν ακολουθίαν καί τήν δημώδη παράφρασιν τού βίου τού Μιχαήλ, 

υπό τον εξής τίτλον, κατά πληροφορίαν του Π. ΓΓαπαγεωργιου: Μαρτυριον τον 

άγιον ένδοξον μεγάλομάρτνρος Μιχαήλ τον νεωστι μαρτυρησαντος εν Θεσσα¬ 

λονίκη, σνγγοαφέν παρά τον πανιερωτάτον Θεσσαλονίκης κυρίου Θεοονά10. 

Ό μητροπολίτης δμως Θεσσαλονίκης Θεωνάς Α', πρώην ηγούμενος τής Μο- 

ριώτου, Ακολουθία ... Μιχαήλ του Μαυρουδή ..., «Άγιορειτική Βιβλιοθήκη», έτος Β , 

1937/38, έν Βόλω, σσ. 346-355· Άρχιμ. Μ. Λ α γ γ ή, Ό Μέγας Συναξαριστής της Όρ- 

θοδόξου Εκκλησίας, έκδ. ε', τόμ. Γ', Μην Μάρτιος, Άθήναι 1976, σσ. 202-213. Σύντο¬ 

μον άφήγησιν του βίου του Μιχαήλ βλ. εις Εύρυτανικόν Λειμωνάριου, ενθ’ άνωτ., σσ. 121-122. 

1. Βλ. άνωτέρω, σ. 235. 

2. Γ. Ζ α β ί ρ α, Νέα Ελλάς, Άθήνησι 1872 [ = φωτοτ. άνατύπ. υπό της Έ- 

ταιρ. Μακεδ. Σπουδών, μετ’ εισαγωγής Τ. Γριτσοπούλου, Άθήναι 1972], σσ. 326-327. 

3. Ακολουθία... Μιχαήλ έκ Γρανίτσης τής Ευρυτανίας, συγγραφεΐσα παρά του 

πανιερωτάτου άγιου Θεσσαλονίκης Θ ε ο ν ά καί έπιδιορθωθεΐσα ύπο Λ. Παπαντω¬ 

νίου, Άθήναι 1908, σ. 23. 

4. Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, «Έκκλησ. Αλήθεια» 31, 1911, σ. 180. 

5. Ε. Ρ β I ϋ, Βΐ1)1ίο§τ&ρΜθ δεε αοοΙουΙΕίθδ ^Γβοηυβδ, ΒπιχβΙΙβΒ 1926, σσ. 

194-195. 

6. Σωφρ. Εύστρατιάδου, Ό νεομάρτυς Μιχαήλ Μαυροειδής ό Άδρια- 

νουπολίτης, «Θρακικά» 10, 3938, σσ. 7-9, 14 [ = άνατ. σσ. 1-3, 8]* του αυτού, 

Αγιολόγιου τής Όρθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, Άθήναι [1961], σσ. 338-339. 

7. V. Β & υ γ β η ί, Ε& ΙϊΜβ βρΐδοορ&ΐθ Φι Βχηοάΐΐίοη δΆδπηορΙθ, «6ο1ιο8 

δ’Οπβηί.» 38, 1939, σ. 33· τού α ύ τ ο ΰ, Εποογ6 Ιο ηόοιηεΐΓΐγΓ Μΐοΐΐθΐ Μ&υι-οθίδθδ, 

«Εοΐιοδ δ’ΟΓΪβηί» 38, 1939, σ. 371. 

8. Β. Ν. Γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ, Μιχαήλ ό Μαυρουδής, Θρησκευτ. καί Ηθική 

Έγκυκλοπ., τόμ. 8, 1966, στ. 1210. 

9. Άρχιμ. Χαραλ. Βασιλοπούλου, Εύρυτάνες νεομάρτυρες, Άθήναι 

1967, σ. 35. 

10. Βλ. Π. Παπαγεωργίου, Ό μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Θεωνάς ό 

Α' καί έργον αυτού μαρτυρολογικόν, «Έκκλησ. Αλήθεια» 31, 1911, σ. 180“ Δ. Ζ. Σ ο- 

φ ι α ν ό ν έν ΒΝδ 21, 1971/76, σ. 238. 
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νής τής Αγίας Αναστασίας τής Φαρ μακολυτρ ί ας εις τήν Γαλάτισταν τής 

Χαλκιδικής, νεκρός ήδη άπό τού έτους 1541, αποκλείεται νά έ'χη συγγράψει 

τό «μαρτύριαν» τού Μιχαήλ (τ 21 Μαρτ. Ί544)1. 

Εφόσον δέ ό συντάκτης τού βίου τού Μιχαήλ γνωρίζει ό ίδιος καί διη¬ 

γείται έξ αύτοψίας καί αύτηκοΐας τά τής άθλήσεως τού νεομάρτυρος, έξ ίσου 

άποκλείεται νά εχη συντάξει τό έν λόγω κείμενον καί ό μεταγενέστερος μ,ητρο 

πολίτης Θεσσαλονίκης Θεωνάς Β' ο άπό ΙΙαροναξίας (1560-1565)2. 

Ό Νικόδημος ' Αγιορείτης εις το Νέον Μαρτυρολογίο ν δέχεται ώς συγ¬ 

γραφέα τού βίου τού Μιχαήλ μητροπολίτην Θεσσαλονίκης ονομαζόμενου Θεο¬ 

φάνη. Εις τό σημείου τής άφηγήσεως, όπου ό βιογράφος αναφέρει διά τον Μι¬ 

χαήλ: έσύχναζε δέ και εις ημάς, διά νά άκονη μόνον τά Ιερά λόγια, ό Νικόδη¬ 

μος προσθέτει διά τον συγγραφέα τής βιογραφίας τήν έξης επεξηγηματικήν 

ύποσημείωσιν: Ετούτος φαίνεται ότι είναι ό Ιδιος ό συγγραφενς Θεοφάνης ό 

Θεσσαλονίκης^. Τό αύτό συμβαίνει καί εις τον Μέγαν Συναξαριστήν τού Κ. 

Δουκάκη4, ό όποιος έχει χρησιμοποιήσει τό Νέον Μαρτνρολόγιον του Νικο¬ 

δήμου. Τήν άποψιν αυτήν περί τού συγγραφέως τού βίου τού Μιχαήλ δέχεται 

βραδύτερου καί ό Π. Ζερλέντης5. Εις τον νεώτερον, τέλος, Μέγαν Συναξαρι¬ 

στήν τής 9Ορθοδόξου 9Εκκλησίας ό υποτιθέμενος συντάκτης τού «μαρτυρίου» 

τού Μιχαήλ «Θεοφάνης» ταυτίζεται προς τον γνωστόν Μέγαν Ρήτορα καί 

Διδάσκαλον Θεοφάνη Έλεα.βοΰλκον6. 

'Όπως όμως εχο) αποδείξει παλαιότερον, ό «Θεοφάνης» ώς μητροπολίτης 

Θεσσαλονίκης είναι ανύπαρκτον πρόσωπον καί κατά συνέπειαν δεν δύναται νά 

είναι καί ό συγγραφεύς τού βίου τού Μιχαήλ7. Ή σύγχυσις οφείλεται προφανώς 

1. Βλ. Δ. Ζ. Σοφιανόν, ενθ’ άνωτ., σσ. 241-242· πρβλ. καί άνωτέρω (εις 

τήν παρούσαν μελέτην), σ. 243. 

2. Βλ. Δ. Ζ. Σοφιανόν, ένθ’ άνωτ., σ. 246. Περί Θεωνά. Β' Θεσσαλο¬ 

νίκης βλ. Ά π. Γλαβίνα, Θεωνάς Β' ό άπό Παροναξίας μητροπολίτης Θεσσα¬ 

λονίκης, «Γρηγόριος Παλαμάς» 56. 1973, σσ. 231-248. 

3. Νικοδήμου Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολογίου1, Ένετίησιν 1799, 

σ. 41, σημ. 1 (β' έκδ., Άθήναι 1856, σ. 48, σημ. 1· γ' έκδ., Άθήναι 1961, σ. 52, σημ. 

1). Πρβλ. Δ. Ζ. Σοφιανόν, ένθ’ άνωτ., σ. 244· Ά π. Γλαβίναν έν ΕΕΘΣΠΘ 
19, 1974, σ. 302. 

4. Κ. X. Δ ο υ κ ά κ η, Μέγας Συναξαριστής, ήτοι Χαλκηδών τού νοητού Παρα¬ 

δείσου [Μήν Μάρτιος], έν Άθήναις 1891, σ. 167, σημ. 1 [ = β' έκδ., Μήν Μάρτιος, τόμ. 

6, Άθήναι 1960, σ. 75]. 

5. Π. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μ,ητροπολΐται άπό Θεωνα τού άπό ηγου¬ 

μένων μέχρι Ίωάσαφ Άργυροπούλου (1520-1578), ΒΖ 12, 1903, σ. 137. 

6. Άρχιμ. Ματθαίου Ααγγή, 'Ο Μέγας Συναξαριστής της Όρθοδόξου 

Εκκλησίας, τόμ. Γ', Μήν Μάρτιος, έκδ. ε', Άθήναι 1976, σ. 204 (συνέχεια ύποσημ. έκ 

της σ. 202). 

7. Βλ. Δ. Ζ. Σοφιανόν, ένθ’ άνωτ., σσ. 244-247. Πρβλ. Ά π. Γλα¬ 

βίναν έν ΕΕΘΣΠΘ 19, 1974, σσ. 294-295, 301-303. 
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εις το γεγονός ότι ό συντάκτης τής ακολουθίας του Μιχαήλ, ό όποιος, ώς απο¬ 

καλύπτει. ή άκροστιχίς των θεοτοκίων του κανόνας, ονομάζεται πράγματι Θεο¬ 

φάνης, έθεωρήθη καί συγγραφέας τού βίου του νεομάρτυρος1. 

Ασφαλώς, ό συντάκτης του «μαρτυρίου» του Μιχαήλ τού έξ Αγραφων, 

σύγχρονος καί αύτόπτης μάρτυς των γεγονότων (Μάρτ. 1544), έαν πράγματι 

είναι ό τότε μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, δεν δύναται νά είναι άλλος, όπως ήδη 

έχω αποδείξει, είμή μόνον ό Μ η τ ρ ο φ ά ν η ,ς Α! (1541-1550/1)“. 

Οίοσδήποτε όμως καί άν είναι ό συγγραφέας του κειμένου αύτοΰ, φαίνεται 

άναμφισβητήτως άνθρωπος λόγιος, διαθετών παιδείαν καί άρτίαν γνώσιν του 

αρχαίου λόγου. 

'Ο ακριβής χρόνος συντάξεως του αρχικού βίου τού Μιχαήλ δεν είναι επί¬ 

σης γνωστός. Τό γεγονός όμως ότι τό έν λόγω κείμενον περιέχεται (και μαλιστα 

έν άντιγράφιρ, ούχί αύτόγραφον) εις κώδικα των μέσων τού Ιζ αι. (κ. 51 

Μονής Δουσίκου), σημαίνει ότι τούτο έγράφη ολίγον μ,όνον χρόνον μετά την 

άθλησιν (Μάρτ. 1544) τού αγίου. Κυρίως όμως έξ αυτού τού κειμένου συνά¬ 

γεται ότι συνετάχθη ολίγον μετά τό μαρτύριον τού Μιχαήλ, εφοσον ο ίδιος 

ό βιογράφος τού νεομάρτυρος μάς βεβαιώνει ότι: ό μεν πατήρ αντοϋ φθάσας 

προετελεντησεν, ή δε μ ή τ η ρ αντοϋ εϊαετι και ν ν ν ζϋ/ 3. 

Είναι χαρακτηριστικόν ότι εις τήν δημώδη παράφρασιν τού εν λόγιο «μαρ¬ 

τυρίου», τήν περιεχομένην τόσον εις κώδικας (25 Μ- ειενοφώντος, 129 Μ. 

Έσφιγμένου) όσον καί εις όλας τάς γνωστάς εκδόσεις (περί των οποίων ευθυς 

κατωτέρω), έχει παραλειφθή ή ώς άνω φράσις, διότι προφανώς εθεωρηθη πε¬ 

ριττή, αφού, όταν έχρησιμοποιείτο τό παοαφρασμένον κείμενον, τότε οι γο¬ 

νείς τού άγιου προ πολλοΰ ήδη δεν εύρίσκοντο πλέον εις την ζωήν. 

Μόνον εις τον κώδικα 199 τής Σκήτης τών Καυσοκαλυβίων, όπου παρά- 

φρασις εις δημώδη γλώσσαν τού άρχικού βίου τού Μιχαήλ, υπάρχει μεταγλωτ¬ 

τισμένη καί ή ώς άνω φράσις περί τών γονέων του: ό μεν πατΐ]ρ τον εχει προ- 

αποθάνει, ή δε μητηρ τον ζϊ] εως τοϋ νϋν (σ. 197 τού κώδ. )4. Τούτο βεβαίως 

δεν σημαίνει ότι ή μ.ητέρα τού νεομάρτυρος εύρίσκετο ακόμη εις την ζωήν όταν 

έγινεν ή παράφρασις τού άρχικού κειμένου* υποδηλώνει όμως ότι η παραφρασις 

αυτή αποδίδει πιστότερον καί άκριβέστερον τό πρωτότυπόν κείμενον, και απο¬ 

τελεί διά τούτο τήν παλαιοτέραν ίσως καί πρώτην μορφήν μεταγλωττισεως 

του. Ό ώς άνω κώδιξ εχει γραφή ιδιοχείρους, περί τα μέσα τού ΙΗ αι., απο τον 

1. Βλ. Δ. Ζ. Σοφιανόν, ένθ’ άνωτ., σ. 246. 

2. Βλ. Δ. Ζ. Σοφιανόν, ένθ’ άνωτ., σσ. 244-247" Άπ, Γλαβίναν, 

ένθ’ άνωτ., σσ. 291-301. 

3. Βλ. κατωτέρω, σ. 26ό, στ. 5-6. 

4. Ό Σπυρ. Καμπανάος Λαυριώτης εις τήν έκδοσιν τοΰ κειμένου παραλείπει την 

φράσιν αύτήν («'Αγιορειτική Βιβλιοθήκη», έτος Β', 1937/38, έν Βόλω, σ. 346). 
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λόγιον μοναχόν, έκ Καστανιάς τών ’Αγράφων, Ίωνάν τον Καυσοκαλυβίτην 

και περιεχει βίους 31 νεοφανών μαρτύρων (μεταξύ τών οποίων καί τον βίαν 

τού Μιχαήλ). Τά κείμενα αυτά είναι όλα γραμμένα εις την καθομιλουμένην 

γλώσσαν, τά έχει δέ συγκεντρώσει καί πολλά έξ αυτών καί μεταφράσει ό ίδιος 

ό Ιωνάς, ό όποιος εις τήν σ. 417 τού κώδικος σημειώνει: καθώς και τά λοιπά 

μαρτύρια τών νεοφανών άγιων σννάξας έγραψα1. Πιθανώτατα λοιπόν, ό Ίο:>~ 

νάς ό Καυσοκαλυβίτης, έξ Άγραφων καταγόμενος καί αύτός, νά είναι ό πρώ¬ 

τος μεταφραστής καί διασκευαστής τού αρχικού «μαρτυρίου» τού Μιχαήλ τού 

εκ Γρανίτσης τών Άγράφων. Τούτο όμως δεν δύναται νά ύποστηριχθή μετά 

βεβαιότητος, καί διά τούτο παραμένει πάντοτε πρόβλημα, ποιος καί πότε διά 

πρώτην φοράν παράφρασε τον αρχικόν βίον τού νεομάρτυρος Μιχαήλ. 

Ή παράφρασις τού άρχικού κειμένου τού «μαρτυρίου» τού Μιχαήλ περιέ- 

χεται, ώς ήδη έχω αναφέρει, εις τούς έξής κώδικας τού ΙΗ' αίώνος: 

οζ — Εις τον κώδ. 199 (σσ. 197-230 )2 τής Σκήτης τών Καυσοκαλυβίων 

τού 'Αγίου ’Όρους (— κ. 2 τής Καλύβης τού 'Αγίου Ακακίου). 5Από τον 

κώδικα αύτόν εχει έκδώσει (τό 1938) τον βίον τού Μιχαήλ, ώς ήδη άνεφέρθη, 

ο λόγιος ιατρός, μοναχός Σπυρίδων Καμπανάος Ααυριώτης, ό οποίος όμως 

έχει δυστυχώς (χωρίς μάλιστα νά τό ύποδηλώνη πουθενά) αλλοιώσει πολύ τήν 

γλωσσικήν μορφήν τής παραφράσεως, διότι τήν έχει προσαρμόσει εις τό τυπι¬ 

κόν τής σημερινής καθαρευούσης. Ένω δέ ό ώς άνω εκδότης μετ’ έμφά- 

σεο^ς δηλώνει («'Αγιορειτ. Βιβλιοθ.», 1937/8, σ. 346): «Έκ τού αύτοΰ 

κώδικος» (=Καυσοκαλυβίων 199), τά πράγματα άποδεικνύουν ότι γούτος 

διά τήν έν λόγω έκδοσιν έχρησιμοποίησε περισσότερον τήν παράφρασιν τού 

βίου τού Μιχαήλ, τήν οποίαν δημοσιεύει ό Κ. Δουκάκης εις τον Συναξα¬ 

ριστήν του (Μην Μάρτιος, σσ. 167-175). 

β' — Εις τον κώδ. 25 (σσ. 155-168) τής Μονής Ξενοφώντος τού "Αγίου 

’Όρους (= κ. 'Αγιορειτ. 727). 

Υ — Εις τον κώδ. 129 (φφ. 2ν-7Γ) τής Μονής Έσφιγμένου τού "Αγίου 

Όρους (= κ. 'Αγιορειτ. 2142). 

δ' — Εις κώδικα τής Θεσσαλονίκης, τον οποίον είδε καί άναφέρει ό Π. 

1. Περί τοϋ κώδικος τούτου καί τοϋ κωδικογράφου Ιωνά τοΰ Καυσοκαλυβίτου βλ. 

άνωτέρω, σ. 232, σημ. 4. 

2. ΤΙ παράφρασις του αρχικού κειμένου φθάνει μέχρι της σ. 224, μεταξύ δέ τών 

σσ. 224 καί 230 περιλαμβάνεται προσθήκη τοΰ μεταφραστοΰ ή τοΰ κωδικογράφου περιέ- 

χουσα ψυχωφελείς συμβουλάς καί προτροπάς πρός τούς πιστούς. Σημειωτέον ότι ή προσθή¬ 

κη αΰτη εις τό κείμενον τοΰ βίου τοΰ Μιχαήλ άπαντα μόνον εις τον κώδικα τοΰτον καί εις 

τήν έξ αύτοΰ γενομένην έκδοσιν («'Αγιορειτική Βιβλιοθήκη», έτος Β', 1937/38, σσ. 353- 

355). 
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ΙΙαπαγεωργίου (τα 1911). Είναι άγνωστον, άν σώζεται σήμερον, καί που, 

ό κώδιξ ούτος1. 

Ή παράφρασις αυτή εις δημώδη γλώσσαν του αρχικού κειμένου του βίου 

του Μιχαήλ, μέ μικράς τινας γλωσσικάς διαφοράς άπό κώδικος εις κώδικα 

(άπλούστεροι ή δημωδέστεροι γλωσσικοί τύποι, δλιγώτερον ή περισσότερον 

προσηρμοσμένοι εις τό τυπικόν τής καθαρευούσης), έχει έπανειλημμένως μέχρι 

σήμερον έκδοΟή. Κατ’ αρχήν άπό τον Νικόδημον 'Αγιορείτην εις το Νεον Μαο- 

τυρολόγιον (1799), έκ του οποίου επανεκδίδουν οί μεταγενέστεροι Συναξαρι- 

σταί (1891, 1976). Επίσης άπό τον Λ. Π απαντώνίου (1908) καί τέλος άπό 

τον μοναχόν Σπυρίδωνα Καμπανάον Λαυριώτην (1938). 'Όμως καί αί εκδό¬ 

σεις αύταί παρουσιάζουν μεταξύ των γλωσσικάς διαφοράς2. Τούτο οφείλεται 

εις τό γεγονός ότι ό έκάστοτε έκδόεης εχει έπιχειρήσει αυθαιρέτους επεμ¬ 

βάσεις εις τό κείμενον, άντικαθιστών κυρίως ιδιωματικούς καί δη μό) δεις γλωσ¬ 

σικούς τύπους διά νεωτέοων κοινών καί λογίων τύπων. Οΰτω π.χ. ή αύτή 

φράσις φέρεται υπό τάς έξης γλωσσικάς διατυπώσεις : ” Επειτα ύπήγεν εις 

Θεσσαλονίκην, γνώριμος όντας εις τους πολίτας, ωσάν όπου εσύχναζεν εις 

αυτούς, ποτέ μέν σνντροφιαζόμένος μέ τούς ψωμοπώ)Ιας, ποτέ δέ καβήμέ¬ 

νος εις χωριστόν εργαστήρι έψωμοπώλ,ει (κώδ. Μ. Ξενοφώντος 25, σ. 155) — 

5'Επειτα υπάγει εις την Θεσσαλονίκην, γνώριμος όντας εις τούς πολίτας, ωσάν 

όπου εσνχναζεν εϊς αυτούς, ποτέ μέν σνντροφιαζό μένος μέ τούς ψωμοπον- 

λους, άλλοτε πάλιν καθήμενος εις ξεχωριστόν έργαστήριον έψωμοπονλει (κώδ. 

199 Σκήτης Καυσοκαλυβ ίων, σ. 198)—*Έπειτα αυτός έσηκώθη και έπήγεν 

εις την Θεσσαλονίκην και έγινε γνώριμος μέ τούς εκεί πολίτας, ποτέ μεν 

σνντροφιαζόμενος μέ τούς ψωμοπώλ[ας, ποτέ δέ πάλιν καθήμενος εϊς ξεχω¬ 

ριστόν έργαστήριον και ψωμοπωλών και αυτός (Νικοδήμου ' Αγιορείτου, Νέον 

Μαρτυρολόγιον, α' έκδ. 1799, σ. 41)—:"Επειτα αυτός άνεχώρησε και έπή¬ 

γεν εις την Θεσσαλονίκην και έγινε γνώριμος μέ τούς εκεί κατοίκους, ποτέ 

μέν σνναναστρεφόμένος μέ τούς αρτοποιούς, ποτέ δέ πάλιν καθήμενος μόνος 

εις έργαστήριον καί πωλών άρτους (Κ. Δουκάκη» Μέγας Συναξαριστής, μήν 

Μάρτιος, Άθήναι 1891, σ. 167* Σπυρ. Λαυριώτης, «Άγιορειτ. Βιβλιοθήκη» 

Β', 1937/8, σ. 346)—Και μετ ολίγον καιρόν μισεύσας άπό Γρανίτσης εις 

Θεσσαλονίκην, εϊς την οποίαν και πρότερον έπήγαινε, μετήρχετο τό εργον 

τού ψωμοπώλων (Λ. Παπαντωνίου, Ακολουθία Μιχαήλ έκ Γρανίτσης, 

Άθήναι 1908, σ. 24). 

1. Περί των κωδίκων τούτων βλ. Δ. Ζ. Σοφιανόν έν ΒΝΘ 21, 1971/76, 

σσ. 237-288. 

2. ΓΙερί των εκδόσεων τούτων βλ. ανωτέρω, σ. 215, σημ. 5. 
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Έκδίδομεν κατωτέρω τήν άρχικήν άκολουθίαν καί τον άνέκδοτον άρχι- 

κόν βίον του νεομάρτυρος Μιχαήλ τού έκ Γρανίτσης τών Άγράφων, στηριζό- 

μενοι είς τούς κώδικας 51 τής Μονής Δουσίκου καί 733 τής Έθν. Βιβλιοθ. τής 

Ελλάδος. Διά τήν άκολουθίαν λαμβώνεται έπί πλέον ύπ’ όψιν καί ό κώδιξ 199 

τής Σκήτης τών Καυσοκαλυβίων τοΰ Αγίου "Ορους, καθώς καί αί μέχρι σή¬ 

μερον έκδόσεις της (α': υπό Λ. Παπαντωνίου, Άθήναι 1908' β': υπό Σπυρ. 

Λαυριώτου, «'Αγιορειτ. Βιβλιοθήκη» Β', 1937/8). Είς τό κριτικόν υπόμνημα 

παρατίθενται λέξεις μέ έσφαλμένην ορθογραφίαν, μόνον όταν τό ορθογραφι¬ 

κόν σφάλμα είναι δυνατόν νά δημιουργήση παρανόησιν είς τον γραμματικόν 

τύπον τής λέξεως. Τέλος, άπό τήν α' έκδοσιν (Άθήναι 1908) τής άκολουθίας 

τοΰ Μιχαήλ, όπου τά άρχικά τροπάρια έχουν διασκευασθή καί άλλοιωθή είς 

πολλά σημεία, ένδεικτικώς καί κατ’ έπιλογήν παρέχονται είς τό κριτικόν ύπό- 

μνημα αί διάφοροι γραφαί, καί μάλιστα μόνον όταν έχουν κάποιαν σημασίαν 

διά τήν ορθήν παράδοσιν τοΰ άρχικοΰ κειμένου. Είς τά έκδιδόμενα κείμενα, 

άκολουθίαν καί βίον, τηρείται ιδιαιτέρα στιχαρίθμησις δΓ έκαστον τούτων 

είς τό περιθώριον, άριστερά, σημειοΰται ή άρίθμησις τών φύλλων μόνον τοΰ 

κώδ. 51 τής Μονής Δουσίκου (=15), ό όποιος είναι καί ό βασικός διά τήν 

παράδοσιν καί έ'κδοσιν τών ώς άνω κειμένων. 

ΔΗΜΙ-ΪΤΡΙΟΣ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ 
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αοΝΒΡΕοτυΒ 8ΐοιΐ/θκυΜ 

Α = οοά. ΑΒιβηίβηδίδ 733, β&θο. XVIII (β. 1778). 

Ο = οοά. Αΐΐιοιίδ δοβί&6 Ο&ιΐδοο&ίγνΐοπιιη 199, 8&θο. XVIII. 

ΟΡΟ — λ¥. Οΐιτίδΐ - Μ. Ρ α γ & η ί 3ί α 3, ΑπίΚοΙο^ΐα £γ&608 

ο&πηίηυιη οΕπδίί&ηοΓίιιη, Είρβί&β 1871. 
Ό = Μοη&δίβηΐ Ουδδίοί ΐη Τ1ΐθδδ&1ία αοά. 51, 83βο. XVI. 

ΕΕ = Σ ω φ ρ. Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ, Είρμολόγιον, ΟΙίθηηβνίβΓθδ - 
δΐιρ - Μδρηβ 1932. 

ΕΚ = Εύχολόγιον τό μέγα, έν Ρώμη 1873. 
ΗΚ = Ώρολόγιον τδ μέγα, έν Ρώμη 1876. 

Ε = Ακολουθία ... Μιχαήλ ... [υπό Σπυρ. Ααυριώτου], «'Αγιορειτ. 
Βιβλιοθήκη» Β', 1937/8. 

ΜΚ = Μηναία του όλου ένιαυτοΰ, I—VI, έν Ρώμη 1888-1901. 

Ρ — Άκολ,ουθία ... Μιχαήλ έκ Γρανίτσης ... έπιδιορθωθεΐσα υπό Λ. 
Παπαντωνίου ..., Άθήναι 1908. 
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ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

'Η ακολουθία καί ό βίος του Μιχαήλ τοΰ έξ Άγράφων. 

ϋ 461 Κατά την δ’ τών νηστειών εσπέρας μετά τά συνήθη αναστάσιμα 

ψάλλομεν και τον άγιον ενδόξου μεγαλομάρτυρας Μιχαήλ τον Νέον 
δ' προσόμοιο. 

Ήχος β'. ΤΙοίοις ευφημιών {στέμμασιν). 

Δεϋτε τον Μιχαήλ σήμερον 

την πανσέβαστον φαίδραν ημέραν 

συν επικροτήσατε ασμασιν 

έκ τών ουρανών οι θειοι νόες 

5 και μαρτύρων σνμπασα χορεία, 

προφήται συν άποστόλοις και μονάζουσιν, 

αγίων τδ μνριάριθμον σννάθροισμα, 

ώς τον Χριστόν παρρησία 

βασιλέα Κύριον 

10 καί Θεόν καί κτίστην παντός 

του κόσμον κηρύξαντος 

και ίΐατρί καί Πν εν μάτι σύνθρονου. 

"Ομοιον. 

Δεϋτε τών ευσεβών άπασα 

νυν όμήγνρις ασματιζέσθω 

15 καί επικροτείται τώ πνεύμα τι 

τον τροπαιοφόρον την άθλησιν, 

Μιχαήλ τον νέον αβλοφόρου' 

τον πύργον τον αδαμάντινου τής πίστεως, 

τό ξένον τής καρτερίας καλών έρεισμα, 

ίιβΐΓπι. προσομ. ΟΡϋ 83 - ΜΚ V, 385 

19 καλ,λον (ον οοπιρ., ϊ.β. καλλ') έρεισμα Ώ ]! καλΜέρεισμα ΑΟΕ |] καλλιέργημα Ρ 
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20 τον ώς κηρόν έκτακέντα 
έν ψλογι και αύρα πνρός 
και θϋμα επάξιον 
Κνρίω προσεπιβέμενον 

Τίνα τά φοβερά ρήματα, 

25 ά προσεϊπέ σοι φανείς Χριστός σοι, 

σννεπιρρωννύο)ν τω πνεύματι 
καί τω σώματι προκαταρτίζων 

I) 46ν εις σνμ I πλήρωσιν τον μαρτυρίου; 

5Εγώ σοι τον σταυρικόν ύπέστην θάνατον 
30 καί συ μοι την τον πνρός μή δείσης καμινον' 

καί βασιλενσεις των άνω 
καί σνγκληρονόμος έμοί 
γενήσει εις άπαντας 
αιώνας τερπόμενος. 

Δόξα. 'Ηχοζ α . Θεαρχίω ν εν μάτι. 

35 Θεοσοφώ γλώττη σου 
ήλεγξας των άσεβονντων τά δόγματα 
καί ώσεί πνρ διέφλεξας τά πρόσωπα 
των μή σεβόμενων 
την νπέρθεον καί ζωαρχικήν Τριάδα, 

40 Μιχαήλ ένδοξέ, 

μηδέ τον Κύριον 
τον ουρανού δεσπότην καθομολογούντο}ν 

Θεόν αληθή παντοδύναμον. 

'Όθεν υπάρχει 
45 δεδοξασμένον σον, μάρτνς, τό όνομα 

έν πάση τή κτίσει 
καί ή καρτερία τής άθλήσεως 
από περάτοπ έως περάτων τής οικουμένης- 

πνρός γάρ ον κατέπτηξας 

25 προσεϊπε: προείρηκε Ρ 26 συν επί ρρωνίων Ο 27 προσκαταρτιζων 0 
30 δείσης: δώσης Ρ 34 τερπόμενος: επόμενος ΟΡ Ιιθϊγπι. Ι,Γορ. Θεοσοφώ γλώττη 

σον ΜΕ VI, 407 35-95 νν. οιώ. Ρ 49 κατέπτνξας ΡΑ 

32 Εο. 8, 17 
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50 τον ροϊζον τον παφλάζοντα, 

μέσον δε τούτον ανυμνείς έφαλλομένος 
τον αγωνοθέτην Χριστόν καί κτίστην. 

Διά τούτο γάρ έν ονρανοϊς 
αι των Άσωμάτο}ν τάξεις σε 

55 μετά μαρτυρούν νπεδέξαντο 
καί κάτω βρότειον γένος 
απονέμει τά γέρα σοι, 

ώς τον Χριστού κατά δνναμιν τό πάθος έξεικόνισας- 

διό, κλέος των άριστέων, 
60 αεί ώς τή Τριάδι παρεστώς, 

Ρ 47 γ μή 1 παύση ταύτη, δεόμεθα, διηνεκούς 
έκ,μειλίσσειν τού σώσαι 
άπό πόσης προσβολής εναντίας 
την εκκλησίαν αυτής 

65 καί τούς εκ πόθον τελωύντας τήν μνήμην σον 
εις τούς αιώνας άγλαοφανώς περισώζεσθαι. 

Καί νΰν. Θεοτοκίον. 

Τον ήχου άπόστιχα. Τά άναστάσιμα· εί <5έ έν άλλη ημέρα, ψάλλεται ή 

ακολουθία τον άγιον άπόστιχα· είπε τά των αίνων προσόμοιο.. 

Δόξα. ’Ηχος πλάγιος β'. 

Δεύτε πιστοί, 

πνευματικώς πανηγύρισα}μεν 
έν τή στερρα άθλ,ήσει 

70 τού νεοφανούς μεγαλομάρτυρας. 

Σήμερον γάρ 
μεθ* ημών άγγελοι μετά μαρτύριαν 
σνναγαλλόμενοι λ,έγονσι: 

Χαίροις, Μιχαήλ, μαρτύρων έκσφράγισμα, 

75 ο διά Χριστόν δεσμό, καί κάθειρξιν 
καί όαβδισμονς νπομείνας 
καί τό πνρ δλ-ως μή δειλιάσας. 

Χαίροις, ο τάς άπειλάς των τυραννίαν 
ώς νηπίων βέλη λογισάμενος 

54 αί Ρ 61 δεω/ιεθα Ρ 62 έκμειλιάσσειν Ρ 65 εκτελονντας Α 68 πνευμα¬ 

τικός Ρ 69 στερά Ρ 
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80 και τον Χριστόν τρανώς 
αληθινόν Θεόν δμολογήσας 
έν μέσω τής άσεβείας. 

Διό σου δεόμεθα, 

ώς παρρησίαν έχων 
85 προς Χριστόν τον σέ δοξάσαντα, 

αυτόν έκτενώς Ικέτευε 
δωοήσασθαι ήμϊν τό μέγα έλεος. 

Και νυν. Θεοτοκίον. 

Τροπάριον. <Ζΐό£α Πατρί'). 7Ηχος γ’. Μ άγαν ενρατο. 

Στύλος μέγιστος τή εκκλησία, 

πύργος άσειστος τή οικουμένη, 

00 άνεφάνης, μαρτύρων αγλάισμα, 

ϋ 47 ν έν | τοίς έσχάτοις καιροϊς και άνέλαμψας 
οϊα φώσφορος φωτίζουν τα πέρατα, 

μεγαλομάρτυς’ 

Χριστόν, Μιχαήλ, ικέτευε 
95 δωρήσασθαι ήμϊν τό μέγα έλεος. 

Καί νυν. Θεοτοκίον. 

Σέ την μεσιτεύσασαν 
{την σωτηρίαν τον γένους ημών 
άννμνονμεν, Θεοτόκε παρθένε). 

Ό κανών τον άγιον φέρων ακροστιχίδα τήνδε : 

Λαμπροϊς μ έ λ ε σ σ ι λαμπρόν έξάδωμάρτνν" 

τά θεοτόκια: Θεοφάνης. 

ΩΔΗ Λ'. ~Ηχος δ'. Ανοίξω τό στόμα (μου). 

Λαμπρά σου τα τρόπαια, 

100 λαμπρά σου, μάρτνς, τά σκάμματα, 

λαμπρά τά παλαιό ματ α 
και οί αγώνες οι σοί, 

και ή μνήμη σου 
φαιδρά και φωτοφόρος, 

ίιβίπΐ). ίΓορ. Στύλος μέγιστος ΕΕ 187-ΗΚ 145- ΜΕ 1, 522 

Ιιβίπη. α ΕΕ 99, η. 141, ,ΪΟΗηηίδ 100 κάμματα Ρ 104 φαιδρά: λ.αμπρά (X 

5-3-1981 
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105 προλό.μπουσα χάρισι 
τής άναστάσεως. 

* Αν έτειλε σήμερον 
ημέρα θεία, ευφρόσυνος, 

τώ κόσμογ ή άθλησις 
110 τοϋ Μιχαήλ τοϋ στερρον, 

καταυγάζουσα 
καρδίας των νμνούντων 
και την σκυθρωπότητα 
διασκεδάζουσα. 

115 Μαρτύρων (θρόισμα 
και ονρανόμηκες βλάστημα, 

■ψυχών άγαλλίαμα, 

των ενσεβούντων πηγή 
αγιάσματος, 

120 τά ρεϊθοα πελαγίζουν 
και καταγλνκαίνων μου 
τήν αλμυρότητα. 

Πορφύραν διέβαψας 
έκ των πανάγνων αιμάτων σου 

Β 48Γ οί \ άπερ σημαίαν τε 
126 βασιλικήν και φαιδρόν, 

έπανέλαβες 
σταυρόν έν ταϊς χερσί σου, 

Χριστώ τώ παντάνακτι 
130 συμβασιλεύουν αεί. 

Θεοτοκίον. 

Θεόν σε γεννήτριαν 
οί ευσεβείς έπιστάμεθα, 

ώς μόνην 'χωρήσασαν 
τον υπερπλήρη Θεόν, 

135 τον δννάμενον 
τάς φύσεις μεταλλάττειν' 

120 πελαγησόμενοι Ρ 131 Θεόν: Χρίστον Α 

ΕΕΒΣ, ΜΔ’ 17 
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διό καί γεραίρομεν 

ώς θεομήτορα. 

ΩΔΗ Γ'. Τούς σούς νμνολόγους, (Οεοτόκε). 

3 Ρητόρων ευ μέθοδος δεινότης 

140 και γλιώσσαι καί τέχναι καί ρυθμοί, 

μίαν μοι σνγκινήσατε 

πνευματικήν τερπνότητα 

επί τη μνήμη σήμερον 

τον γενναιόψρονος μάρτυρας. 

145 Γ Ο θείας άνάπλεως αγάπης, 

μαρτύρων ή εύκλεια, πιστών 

στέφανος ό χρνσόπλοκος, 

κομήτης ό ανέσπερος, 

τό τής ανδρείας άγαλμα, 

150 ο Μιχαήλ ενφημείσθω μοι. 

3Ιδού ό λαμπτήρ ό χονσανγίζων, 

Ιδού ό νπέρφωτος άστήρ, 

ό ταϊς των άθλων λάμψεσι 

λάμπων τω στερεώματι 

155 τήζ εκκλησίας, ένδοξος, 

ό Μιχαήλ ενφημείσθω μοι. 

Σκιρτά καί χορεύει σνγκαλοϋσα 

άπάσας τάς πόλεις Θετταλών 

πόλις ή έντρνφήσασα 

Ό 48ν Θεσσαλονίκης \ άθλα σου 

161 και τά σεπτά σου λείψανα, 

ω Μιχαήλ, άπολανσασα. 

Θεοτοκίον. 

3Εκ σου κατερρύη θεία δρόσος 

και Ιαμα γέγονε τή γή 

Ιιβΐι'ΐΏ. γ' ΕΕ 100, η. 141, ,Γο&ηηίδ 

143 την Ο 145 Θειος Ρ | [ άνάπλεος ΟΑ 150 ό: ώ Ο 154 τό ΡΑ 
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165 πόση, θεοχαρίτωτε, 

ής κοινοονός έγένετο 

καί Μιχαήλ ό ένδοξος, 

Χριστόν δοξσ,σας τοίς αϊμασιν. 

Κάθισμα. 'Η/ος δ'. Κατετιλ.άγη Ιωσήφ. 

Κατεπλάγησαν βροτοί 

170 τήν καρτερίαν σής ψυχής 

καί αγγέλων στρατιαί 

σννεπεκρ ότησαν φαιδρώς 

έν τω πανδήμω θεάτρω σέ 

άγωνιοϋντα, 

175 οΐάπερ κηρόν 

φλιογιζόμενον 

μέσον τον πνρός 

καθορώσαί σε’ 

ώς μή έρίζων δλως μηδέ 

180 κραυγάζουν, 

άλλ3 ευχαρίστως ύπέψαλλες, 

Χριστός Θεός μου 

καί ποιητής μου, 

ό μένων εις αιώνας. 

Δόξα . Τό αυτό. Και νϋΐ’. Θεοτοκίον. 

185 3Ακατάληπτα τά σά 

καί πέρα γνώσεως κτιστής, 

θεομήτορ Μαριάμ, 

φρικτά τεράστιό έστιν, 

οτι εδάνεισας φνσιν 

190 τώ φυσιζώω 

Λόγω τοϋ Θεοϋ’ 

τή καθαρότητι 

θείαν ανθρώπινης 

Ιιθϊγιώ. καθ. ΟΡΟ 60 - ΜΗ I, 233’ III, 338 175-176 κηρός φλογιζόμενος ϋΑΟΕΡ 

184 ροδί εις &<Μ. τούς οο(ί(1. ηιιοά άβΐ. ΐΏθίπ §Γ3.ίΐ& 185-200 νν. (θεοτ.) ογπ. ΟΕ 

179-180 Μαίίΐι. 12, 19; οί. ϊηΪΓ&, νν. 246-247 ΐη νΐία 
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ΐΙ 
■ 

άντήλλαξας, 

195 ώς τον Θεόν παχύνασα 
άφύρτως 
καί τον βροτόν οός θεώσασα. 

Δοξάζω πιστέι 
τά υπέρ λόγον 

200 Θεω γινωσκόμενα. 

ΩΔΗ Δ'. Ό καθήμενος έν δόξη. 

Π 49*· Μεγάλων ας τον δεσπότην 
σοϊς γενναίο ις άθλ,ήμασι 
και κηρύξας τούτον 
τέλειον Θεόν παντοκοόπορα 

205 μέσον άθέον σταδίου, 

και έκραύγαζες: 

Παντοδύναμε, 
δόξα, Χριστέ, τη δυνάμει σου. 

Ενπλο ΐα μαρτυρίου 
210 τάς σπιλάδας διέπλενσας ' 

των βασάνων, μάοτυς, 

ούριοδρομήσας άνέδραμες 
προς τούς άκλωστους λιμένας 
καί κατήντησας 

215 τής ειρήνης 
προς πάλαν Θεόν Παντοκράτορος. 

Λόγου ζώντος θείος κήρνξ 
και κρατήρ έχρημάτισας, 

Μιχαήλ θεόφρον, 
220 άρτος ζών τραψήναι τοϊς άθλοις σου 

καί ποτισθήναι αιμάτων 
τοϊς προχεύμασιν, 

-----—-- \ 

ϊιβίΓΐη. δ’ ΕΕ 95, η. 135, .Ιοειηιιϊδ 209 ενπλοΐα Ε ΑΟΕ 210 πηλάδας 0: σπηλά- 
δάς Α |[ δι’ ςπλ,ευσας Ό 213 τούς: τάς ΒΑ |[ άκλωστους: άληστους Ρ 217 λόγον Ρ 

220 3οά. 6, 51 

261 'Η ακολουθία καί ο βίος του Μιχαήλ του ές Άγράφο^ν 

σννεκάλ.εσας 
κόσμον πιστόν τά συστήματα. 

225 ’Εξεζήτησας καί εύρες 
καί κρατήσας ήγάπησας 
όν έπόθεις, μάρτνς, 

Κνοιον Θεόν καί έξήγειρας 
τής παναγίας ψυχής σου 

230 την άγάπησιν 
μέχρις αίματος 
ώς άθλ.ητής έννομώτατος. 

Θεοτοκίου. 

'Οφειλόμενόν σοι χρέος 
τής προμήτορος ελωσας 

235 άποδονσα μόνη 
τόκον πλήν άνδρός άνερμήνεντον 
καί έναλ/Ιάξασα θείαν ανθρωπότητας 
καί δανείσασα 
τω φυτουργώ φύσιν, δέσποινα. 

ΩΔΗ Ε'. Έξέστη τά σύμπαντα. 

Ό 49ν Στομώσας τον θρίαμβον 
241 κατά τής πλάνης, ένδοξε, 

θεία τή του πνεύματος δυνάμει 
καί εύφημήσαι 
πάντας πιστούς, Μιχαήλ, 

245 διήγειρας άκτιστον αρχήν, 

μίαν τρισνπόστατον, 

ώς μαρτύρο)ν έκσφράγισμα. 

Σοφίαν έλάλησε 
την άλςηθή τό στόμα σου 

237 ένα/άάξα Ώ \\ ανθρωπότητα Ρ 

ΙιβΪΓΓΠ. ε' ΕΕ 100, η. 141, ,ΙοΕίηηΐδ 243 εύφημήσαι ΒΑ 249 άλ,ηθεΐ Ω 

225 Ευ. 3, 9-10 
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250 και ή τής καρδίας σον μελέτη 
σύνεσιν εσχε 
πνευματικήν, Μιχαήλ, 

και ήγειρας θέατρον λαμπρόν 
εν τοϊς σοΐς άθλήμασι 

255 και λιαμπροΐς άριστεύμασιν. 

5 Ιδού τω δεσπότη σου 
δανείζεις τα οίκεϊά σον 
καί νέμει τα ίδια ό Κτίστης, 

χάριτας δούς σοι, 

260 λαβών αιμάτων κρουνούς, 

και γέγονε θεία αλλαγή 
δούλων προς τον κύριον 
από γης προς ουράνια. 

Λαμπρύνεις την σύμπασαν 

265 ώς ήλιος, πανένδοξε' 
ον δύνεις, ον φλέγεις, ούδ5 εκλείπεις, 
πλ-,ήν άγαθύνεις 
και ιλαρύνεις ψνχάς 
των πόθφ τιμών των, Μιχαήλ, 

270 μνήμην σον την ένδοξον 
και σωτήριον άθλησιν. 

Θεοτοκίον. 

Φοιτήσας, θεόννμψε, 

ό φντονργός τής κτίσεως 
εκ των άνωτάτω και κατήλθεν 

275 άναμορφώσαι 
άδαμιαίαν μορφήν 
και όλων φορέσας με θεοί 
εκ σοϋ, παντευλόγητε, 

ϋ 50Γ άνιστών προς \ τά κρείττονα. 

ΩΔΗ ζ'. Την θείαν ναύτην και (πάντιμον). 

251 έαχες ΡΑ 257 οικία ΡΑ 260 κρονονς Ο 269 τον Ο 272 φοιτήσας 

φωτίσας Ρ 274 άνωτάτων Α 277 θεεΐ Α: Θεώ Ρ 

248-251 Ρδ. 48 (49), 4 
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280 Άπέρρει ρείθρα άείζωα 
έκ σής μελ.ισταγονς γλωπτης, ένδοξε, 
τήν τρισνπόστατον 
μίαν κηρύττων θεότητα 
ενώπιον τυράννων 

285 άθέων, μέγιστε. 

Μαρτύρων ώφθης άγλΜσμα 
και άνθος, Μιχαήλ, ενωδέστατον, 

θειον προπνργιον 
των ενσεβούντων και καύχημα 

290 και δυσμενών άθέων 
πυρός φλογώτερος. 

Πυρείων θείων κατέθνσας 
τό σώμα ώς θυμίαμα ενοσμον 
και προσενήνοχας 

295 δεκτήν θυσίαν καί άμωμον 
έν τή φρικτή τραπέζη 
του Παντοκράτορος. 

'Ρευσάτωσάν μοι τά μέλο) σου 

τήν θείαν και φαίδραν άγαλόλίααιν, 

300 ώς τό άκένωτον 
μύρον άξίως βαστάσαντα 
και τοϊς πιστοϊς δειχθέντα 
οσμή τοΰ πνεύματος. 

Θεοτοκίον. 

Ασμάτων άσμα ώς πέφηνας, 

305 αγγέλων καλλονή, θεοκόσμητε, 

τους άνυμνοΰντάς σε 
σώζε παντοίας κακώσεως 
και έξ εχθρών άδικων 

Ιιβίπη. ξ" ΕΒ 100, η. 141, ^&ηηί& 280 άπόρρει ΡΑ: άπορρεϊ (X 281 σής: 

τής Ρ 283 κηρύττων ιηβΐπ §Τ&ΙΪ3., ρΐ'Ο κηρνττούσης νβΐ κηρνττοντος: μέλποντας Ρ 291 

φλογώτερον Ό Α 292 πνρείον θειον Ρ.' πυρείον θειον ΑΡ (| κατεθνκας ΡΑ 295 άμωμος Ρ 

304 πέφννας Ρ: πέφυκας ΟΒΡ 308 έξ εχθρών: αισχρών Ρ 

304 Οβι. 1, 1 
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των πόλε μουντών ήμίν. 

Κοντάκιον. Ήχος ό'. Έπεφάνης σήμερον. 

310 Άνεφάνη σήμερον μέγας φώσφορος 
εν τω στερεό μάτι τής εκκλησίας τον Χρίστον 
ό Μιχαήλ 6 πανένδοξος, 

Β 50ν το των μαρ \τνρων έξαίρετον άγαλμα. 

Ό οίκος. 

Τις έξείποι σου, μό,ρτνς, τήν υπέρ άνθρωπον καρτερίαν; 

315 Παριστάμενος γάρ τοϊς τής ενσεβείας προμάχοις, 

μεγάλη φωνή τον Χριστόν 

Θεόν και βασιλώα τον παντός αίωνος ανωμο/λόγησας’ 

δθεν καί υπέρ αυτόν δεσμά και κάΟειρξιν 
καί ραβδισμους νπομείνας, 

320 μέσον τοϋ πυράς έφαλλόμενος 
αυτόν άννμνολόγεις' 
διό άγγέλονς έξέστησας, 

δαίμονας ήλασας, 

ανθρώπους πιστούς.μεν εϋφρανας, 

325 απίστους δε κατήσχννας, 

Θεόν τον στεφοδότην δοξάζοντας 
καί σοί τω στεφανίτη τά έφνμνια προσφέροντας· 

χαίροις, Μιχαήλ, 

τό των μαρτύρων έξαίρετον άγαλμα. 

330 Τετάρτη Κυριακή των νηστειών τήν σεπτήν άθλησιν 

έορτάζομεν τον νεοφανούς ένδοξον μεγαλομάρτυρας Μιχαήλ. 

Στίχοι. 

’Άθλοις, Μιχαήλ, σοϊς Θεόν μεγαλύνας, 

άφθαρτον αυτός σοι παρέσχετο κλέος. 

Είκάδι πρώτη Μαρτίοιο πυρί κάη Μιχαήλ. 

ΙιβίΓΓΏ κοντ. ΗΒ 169 - ΜΕ III, 150, 163, 177, 207, 219 310-313 νν. οιώ. Ρ 311 

τον οιώ. Β 313 τό: ό ΒΑ; οί. ϊπίΓΟ, ν. 329, υ&ι τό 314 έξείπεις Ό: έξείπει Α 317 

αίωνος ογπ. Ρ 319 ροδί νπομείνας οάά. φλόγωσιν Ρ 321 αυτός Β 322 αγγέλων Ρ || 

ροδί έξέστησας 0(1<1 τή σή γενναιότητι Ρ 327 στεφανίτη: στεφηφόρφ ΟΕ 331 ροδί 

Μιχαήλ 0(1(1. τον εκ γρανίτζα Α 332 μεγαλώνεις Ρ 333 άφθαρτον: φθαρτόν ϋ [| παρέ¬ 

α χετο: βραβεύει τό Ρ 334 Μαρτίω ΒΑΡ 11 έκάη Ρ 11 Μιχαήλος ΒΑ 
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Ούτος ό νεοφανής καί μέγας τοϋ Χρίστου έννομώτατος μάρτυς Μι¬ 

χαήλ ύπήοχεν έκ τίνος πολιχνών όνομαζομένου Γρανίτζα, έν τοϊς τής 
Β ^1Γ δεντερας ( Θετταλίας όρίοις* γεννήτορες δε τούτου ήσαν Δημήτριος καί 

Στατήρα, άμφότεροι θεοσεβείς καί δίκαιοι, (ριλόπτωχοί τε καί φύεκκλή- 

5 σί0ί' ^ ό Μν πατήρ αυτόν φθάσας προετελ,εντησεν, ή δε μήτηρ αυτόν 
εϊσέτι καί νυν ζή. Τούτον τοίννν έτι παϊδα όντα καί έκ Θεοί5 κεχαρισμένον 
αντοΐς, εν παση σεμνότητι καί μετριοφροσύνη άνέτρεφον καί παραινούντες 
έδιδασκον αυτόν τηρεϊν καί φυλάττειν τάς έντολάς τοϋ Θεοϋ’ έκ γάρ τής 
των έντολών φυλακής ή προς αυτόν άγάπησις είκονίζεται καί αυτός έν εύαγ- 

10 γελίοις φησίν : «ό αγαπών με τάς εντολάς μου τηρήσει καί ούτος άγαπη- 

θήσεται παρά τοϋ πατρός μου τοϋ έν ούρανοΐς»· έξ ών καλήν αρχήν έθετο 
πληρωτής είναι των έντολών τοϋ Κυρίου. Μετ ού πολύ δε φθάσας ό πα¬ 

τήρ αυτόν μεθίσταται των ώδε καί προς τάς διαιωνιζονσας μονάς έπανε- 

παυσατο’ καί ή .μήτηρ αύτοϋ, ώς ένήν αυτή, μεθ’ όσης είπεϊν τής σπουδής 
15 άνέτρεφε τον παϊδα. 

Λφ ον δ ο παϊς εις μέτρον εφθασεν ηλικίας, νομίμω σννεζεύξατο 
γυναικί' ειτα μετ ολίγον έκεϊθεν άπαίρει προς Θεσσαλονίκην, έν ή έθάς ήν 

Β51ν τή | πόλει ως πολλά,κις προσαφικόμένος· τότε μέν παρά τοϊς άρτοποιοϊς 
ί συν ο μένος γ τανϋν δέ παρ’ ίδίω εργαστήρια) καθεζόμένος άρτοπωλών ήν, 

20 εν τή ιδία εργασία, την έαυτοϋ τροφήν ποριζόμενος' έξ ής καί πένησιν έδίδου 
και έκκλησιαις προσενεμεν, όση δυναμις ήν, έλεος, σχολΛζων όσημέραι ταϊς 
συνάξεσι και των θείων νοννεχώς λωγίων έπακροώμενος. Θαμίζων δέ ήν 
διηνεκώς έν ημϊν τής άκροάσεως ένεκα, των θείων λογιών, καί όντως έτνγ- 

χανε διατελών ος καί μονάσαι βουλάμένος ένεποδίζετο παρ’ ετέρων, οϊ- 

25 τινες διεβεβαιουν αντω, εϊ μή μετά θελήσεως τής τε μητρός καί γυναίκας 
αυτόν τούτο ποιήσαιτο, ονκ εύπρόσδεκτον έν Θεώ τούργον φανείη, μή εϊ- 
δοτες α έλαλουν. Γμοί δέ τούτο προσειπών, παρετρεψάμην τήν εκείνων 
κακονοιαν και τάληθή παρήνουν. ’βπεί δέ αι νήστιμοι τής μεγάλης τεσσαρα¬ 

κοστής ήμέραι παρεγένοντο καί ή τρίτη παρήν Κυριακή, καθ’ ήν τό πα- 

2 πολιχνών: πολυχρονίου Α || τής: τοϊς Ό 4-5 φιλοκλήσιοι ΒΑ 6 τούτο Α 7 

αυτής Β [| πάοι Β: πάσι Α || μετριοφροσύνην ΒΑ 11 έξ ών ΠΟδ: έξών ΒΑ 12 μετ’ 

ον: μετ ον Β 13 τόν Β 14 ένην Β: έννήν Α |[ μεθόσης ΒΑ 17 έθας Ό Α 19 συνό- 

μενος ΒΑ; Ιοοιίδ οοΓΓαρίυδ νΐάθΙΠΓ; ίοΓδίίοη σιτονμενος νθΐ γενό/ιενος 20 έξ ής: έξης Β 

21 προσένειμεν ΒΑ 1| ήν Β [| ώσημέραι Β: ώς ήμέραι Α 22 τοϊς θείοις... λογίοις ΌΑ 

II νοννεχώς ογπ. Α 23 τοϊς ΒΑ |[ ούτος Β 24 ένεμποδίζετο Ό Α 11 παρ’ έτέρων ΠΟδ: 

παρετέροις ΒΑ 25 είμί Β 28 αί νήστιμοι: ένήστημοι Β 29 καθ> ήν ηοδ: καθεϊν 
Β: καθήν Α 

10 Ιοο. 44-15 
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30 νάγιον ξύλον εϊθισται καί προσκννεϊσθαί τε καί άσπάζεσθαι παρα τών εύ~ 

Β 52Γ σεβονντων, ό τίμιος σταυρός, εκείνος ήν | ό προφΟάσας καί άπο μεσονυκτίου 
όρθρίσας το πρωΐ' δς καί την τον ιερόν ευαγγελίου διδαχήν τότε καλώς 
έπακροασάμενος καί τή καλή αντοϋ καρδία ο ιόν τινα θειον στιορον εν βαθειαις 
ταϊς ανλαξιν καταθέμενος, ο μετά τρεις ημέρας εις έργον έπερανε, τή δυνάμει 

35 του τάς άσθενείας ημών βαστάσαντος καί τους μωλ„ωπας θερατιενσαντος 

"Ιησού Χρίστου τον αληθινού Θεού ημών. 

Τή δέ έπιούση καθ’ ήν ήν ή Δευτέρα τής μεσόνηστίμον, μετά την 
ένάτην καί την τον εσπερινόν ακολουθίαν, αγιασθεις απεισι δρομαίος, άλλο- 

τριόν τι πεποιηκόος τής αντοϋ φίλης συνηθείας' ήν γαρ ήμίν μετά την εξελευ- 

40 σιν χάριν ώφελείας τών άκονόντων προσποιεϊσθαι λόγον. Τότε μεν τών 
άλαλων προσκαρτερησάντων μικρόν τώ λόγω, εκείνου δέ ώσπερ υπο τίνος οδη- 

γονμένου ή βιαζομένον, ϊνα μή τυχόν επιλαθη του θηράματος, απελθοντος 
ονν καί έν τώ έαντον εργαστήρια) μικρόν καθεσθεντος, Χπροσήλθεν αντώ 
τις παϊς ασεβής, νών έκεϊσε γειτνιαζόντων απίστων, συνήθης ών τώ 

Ό 52ν μάρτνρι, μικρόν τε \ μάχιον ζητών ώνήσασθαι άρτον και προσδιελεγετο 
46 τώ άγιο), οποί πορεύει καί δτι βραδύνει και όπως παραφνλακες εισι τώ 

εργαστήριο) εκείνον καί τί πίστευε^ καί εϊ οίδεν ά λεγει ή οϋ. Ταϋτα γαρ^ 

καί άλλοτε πολλάκις ό άγιος διελεγχόμενος ήν, τοντοις ήν διαφερόμενος' καί 

προς τό τομώτερον του λόγον διενεχθείς ό άγιος, έτνχέ τις κατά συγκυ- 

50 ρίαν τών άσεβούντων νομοδιδάσκαλος καθ5 όδον διαβαινων, φ ο παϊς προση- 

ρετο λέγων: ’Ίδε ά οντος ό άπιστος λέγει μοι. Ος δε: Τι ταϋτα, τών 
άπιστων άπιστε, βλασψημεϊς καθ5 ημών, ών τό σέβας επιφανές καί λαμπρόν 
καί ή στολή λαμπρότερα καί επίδοξος; Καί ό άγιος: Συ άσεβοόν ασεβέστατος^ 

καί διαβόλου άκόλονθος, εγώ δ’ ορθόδοξος, χάριτι τοϋ Χριστοϋ μου τον 
55 αληθινόν Θεοϋ, καί ευσεβής άληθής ώς οίδα ά λέγω καί έτοίμως έχω θανεϊν 

υπέρ ών πέπεισμαΐ' υμείς δέ οϋθ" ά λέγετε οϊδατε ονθ’ α πράττετε,, τυφλοί 
τνφλ,ών οδηγοί καί πεπλανημένων πλανήται. Ον πολύ τό έν μέσφ καί 

Β 53γ άθροισ \μα έγενετό τών ασεβών εξαίρετον οι και σνλλαβόντες άνεθεντο τώ 

30 προς κννήσθαί Ό 31 ήν Ο: ήν Α 34 ήμέραις Ό Α |] έργου ΟΑ 37 καθήήν Ό: 

καθήν ήν Α 39 φίλοις Ό |] ψ ΌΑ 43 καθεστ εντός προς ήλθεν Β 44 ασεβείς Ό 
II γιτανιαζόντων ΌΑ || συνήθως ΌΑ || <5* τό Ο 45 χςός διέλέγετω Ό 48 το«- 
τοις ήν ΌΑ 49 τό τομώτερον: τοτομότερον Ό [| διενεχθείς δ άγιος: (ΙβββδΜ 6356 

διενεχθέντος τον άγιον 50 καθοδών Ό || φ: ώ Ό 50-51 προσύρετο Α 52 ώι>: ως 

Ό || έπκρανενς Α 55 εύσεβεϊς άληθείς Ό |ί έτίμως ΌΑ 56 ύπερων Ό. υπέρ ο, Α 
|| ονθ’: ουδέ Α || λέγεται Ό || πράττεται Ό 57 τυφλόν Ό 58 Λνεθετο Ό 

35 Μαΐίΐι. 8, 17; ΐΡβ. 2, 25 

55 Αο. 21, 13 
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τής αδικίας κριτή λέγοντες: "Ηκονσαμεν παρά τοϋ ανθρώπου τούτον λα- 

60 λοϋντος ρήματα βλάσφημα εις Μωάμεθ καί τον Θεόν. *0 δέ κριτής έπι- 

λαβόμενος τον κώδικα ήρξατο κατά μέρος διεροηάν καί έπιστρωννύειν τάς 
αποκρίσεις τοϋ άγιον καί πρώτον ερώτησεν αντίο: Ποιας θρησκείας ει καί 
τί σου τό ονομα καί πόθεν ή πατρίς σου; Καί ο άγιος: Χριστιανός έκ 
χριστιανών από Χριστοϋ καλούμενος τοϋ όΐηθινοϋ μου Θεοϋ, Μιχαήλ τό 

65 άνομα, έκ τής τον Φαναριού επαρχίας. Γ0 δέ κριτής: *Έχεις πείραν γραμ¬ 

μάτων; 'Ο μάρτυς: Ούδεμίαν. 'Ο κριτής: Καί εϊ γράμματα ονκ οϊδας, 

πώς τον Χριστόν οντα γεννηθέντα εκ γνναικός, εί καί παρθένου, εάν καί 
Θεοϋ λόγος μαρτυρήται καί παρά τώ>ν ήμετέρων γραφών καί πνοή Θεοϋ, 

άλλ" όμως ού Θεός άλιηθής, συ έμπροσθεν τοϋ βήματός μου Θεόν αληθινόν 
70 κηρύττεις καί δημιουργόν τον παντός, οπού γε καί πάθος ύποστήναι τοϋτον 

Ό 53^ λέγεται καί σταυρόν καί ταφήν; Καί ό μάρτυς: Ει ήθελες, κριτά, | νου¬ 

νεχούς άκοϋσαι τό μέγα τής τον Θεοϋ οικονομίας μυστήριον, ονκ αν είχες 
άντιλόγειν δλως άτι Θεός ό Χριστός ονκ έστιν πλήν προς ά ήρώτησας άπο- 

κριναίμην σοι. Δύο εΐη τά καιριώτατα τών κεφαλαίων, ά τής αλήθειας έκβόΐ- 

75 λονσιν υμάς διό. τό μή πιστεύειν όρθώς ταϋτα. 

Πρώτον άτι έν τώ ένί Θεω τάς τρεις υποστάσεις υνχ όμο/ίογεΐτε, 
καί δεύτερον, τον ένα τών τριών υποστάσεων, τον έκ Θεοϋ πατρός προ 
τών αιώνων γεννηθέντα έννπόστατον λόγον, έπ έσχατων τών χρόνων διά την 
ανθρώπων σωτηρίαν άνθρωπον τέλειον γεγονότα, ον πιστεύετε. Πώς δέ ό 

80 μεν τρόπος ανέκφραστος, καθ* δ άνθρώπω δυνατόν, λ,έξω’ καί πρώτον μεν 
την αρχήν ποιήσομαι έκ τοϋ πρώτον τών κεφαλαίων. 

'Οτι τρισυπόστατος ό Θεός άκουσον ονν. Μόνος δ Θεός έστιν άίδιος, 
αΐίόνιος, άναρχος, άτελ.εύτητος, άκτιστος, άτμητος, άσύγχντος, απεριόριστος· 

παν δέ κτίσμα καί τ σεπτόν έστι καί φθαρτόν αυτός γονν δ εϊς καί μόνος 
Ό 54Γ Θεός ονκ έστιν άλογος ουδέ έστιν \ άσοφος, ώστε δ λόγος τοϋ Θεοϋ καί 

86 σοφία έστί τοϋ Θεοϋ' ή γάρ σοφία έν λόγω καί χωρίς λόγον σοφία ονκ έστιν 
έάν γοϋν ήν ποτέ ό πατήρ, οτε ονκ ήν ό λόγος ή ή σοφία τοϋ Θεοϋ, λοιπόν 
ήν δ Θεός άλογός τε καί άσοφος, δπερ άσεβές τέ έστι καί αδύνατον· ώστε 

61 κόνδικα ΌΑ 64 μου οιώ. Α 66 ει: ή Ό |[ ούκ οϊδας ηοδ: ούκοίόας Ό: ονκ 

εϊδας Α 68 πνοή Ό 70 νποσθήναι ΌΑ 71 λέγετε Α 72 ήχες Ό: ήχες Α 

73 ονκ έστιν: δκέστιν (ιν οοπίρ.^ Ό 74 καιριώτατα ηοδ: καιριώτατε Ό; κυριώτατα Α 

75 ήμ&ς Ό || ταϋτα: αυτα Ό 76 ό μολογ εϊται Ό 77 τώνεναΌ 78 τον χρόνον Ό 

79 πιστέβεται Ό 80 κο.θύ ΌΑ [| άνθρωπο (οοηιρ., ϊ.6. άν ~ο ) Ό 11 λ,έγξω Ό 81 ποιψ 

σωμαι ΌΑ 87 λοιπών Ό 88 άσεβεύς Α }| δστε Ό 

86 8ί. 4, 24 
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άναρχος έστι καί ό λόγος τον Θεόν και ή σοφία τον Θεόν ουδέποτε χωρΤ 

90 ζεται αυτόν, άλΧ ουδέ λόγος ενρίσκεταί ποτέ χο)ρϊς πνεύματος, ο καί υμείς 

ομολογείτε· τον γάρ Χριστόν /άγοντες είναι Θεόν λόγον καί πνεύμα Θεοϋ 

είναι τούτον λ,έγετε, ασεβώς πάνν καί άμαθώς μη τιθέντες ιδίαν έκάστω 

νπόστασιν' τρεπτώς γάρ καί συμπεφνρμένως κσ.ί άνθρωποπρεπώς ταντα 

λογίζεσθε τά υπέρ φύσιν καί άτρεπτα: έν γονν τά τρία καί τα. τρία εν· εχων 

95 γονν ό Θεός λόγον καί πνεύμα, ονχ ώς ημείς έγομεν οι άνθρωποι οντω καί 

αυτός έχει εις αέρα διαλυόμενα, α.λλά θεοπρεπώς καί ώς έν παραδείγματα 

καθάπερ τό απαύγασμα τον ήλιου γεννάται απ' αύτοϋ καί ή άκτίς τον ή¬ 

λιον εκπορεύεται απ’ αυτόν καί μέχρις ημών καταβαίνει καί ουδέποτε 

Ό 54ν | χωρίζεται από τον δίσκον ούτε τό απαύγασμα οντε ή άκτίς· διό ταντα λέ- 

100 γοντες ήλιον ον λέγομεν έτερον παρά τον ένα, οντω καί τον λόγον τον 

Θεόν λέγοντες Θεόν καί τό πνεύμα τό άγιον, ονκ άλλων Θεόν λέγομεν παρά 

τον ένα, τον άνάρχως καί άιδίως συν άνάοχω λωγω καί πνενματι θεωρού¬ 

μενοι1 ’ καί όντως ημάς πιστεύειν καί ό μολογ εϊν αυτός ό Χριστός έδίδαξεν 

ό τον Θεόν λόγος' καί οντω πιστεύομεν καί όμολωγοϋμεν, καν τούτφ μέλ- 

105 λωμεν άποθανεΐν. Καί ταντα προς τό πρώτον κεφάλωιον. Προς δέ τό δεύτερον 

ϊωμεν. 

Τον Χριστόν λέγομεν Θεόν είναι άληθινόν καί τέλειον καί άνθρωπον 

ομοίως, διότι ον μόνον παντοκράτωρ καί παντοδύναμός έστιν άλλά καί δί¬ 

καιος, καθάπερ ή τοϋ ήλ.ίον άκτίς άμα καί την ζωογόνον δύναμιν έχει καί 

110 τό φώς καί την θέρμην. ΠλΛσας ούν ό Θεός τον άνθρωπον έπ5 έργοις αγα¬ 

θό ις καί ζην κατά την θείαν έντολιήν αύτοϋ προστάξας, έπειδήπερ οντος 

ό άνθρωπος έκών ύπακονσας νπετάγη τώ διαβόλω καί ήμαρτεν, την θείαν 

Ο 55Γ έντολιήν παραβάς, καί θάνατον δικαίως κατεδικάσθη, ονκ ήν Θεοϋ \ μετά 

δυναστείας ρνσασθαι τον άνθροοπον έκ τούτον ήδίκησε γάρ άν οντω τον 

115 διάβολον, μετά βίας άφελών έκ των χειρών αύτοϋ τον άνθρωπον, δν ούκ 

έλαβε βία, άλόλά καί τό αυτεξούσιον τον ανθρώπου κατελύετο βία καί δυνα¬ 

στεία τον Θεοϋ έλχνθερονντος τούτον, δπερ ονκ ήν Θεοϋ καταλύειν τό οϊ- 

κεϊον εργον. 7Ην ούν άναγκαΐον γενέσθαι άνθρωπον άναμάρτητον καί άνα- 

92 λέγεται Ό 93 ανμτιεφνρμένος Β || άν(θρωπ)οτρπρεπώς Ό 94 λογίζεοθαι Β 
97 γεννάται τοϋ ήλιον Α 101 ούκ άλώον: ονκάλλον Β |] λέγω μεν Ό 102 συν- 

ανάρχω Α 102-103 θεωρού μεν Ό 103 πιστεύειν: νηστέβειν Β 106 ϊωμεν Β 
107 λέγωμεν ΒΑ 109 ζωόγοννου Β: ζωογονούν Α 110 έπέργοις Β 111 όντως Β 
112 έκόν Β: έκόν Α 113 ούκ ήν: ονκεϊν Β 117 ούκ ήν: ούκεΐν Β: ούκ εϊν Α 
118 ήν Β: ήν Α 

110-113 Οθ. 2, 4-3, 24 
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μαρτητως ςήσαι και οντω βοηθήσαι τώ έθελωνσίως άμαρτόντι άνθρώπφ· 

120 ονδείς δέ, φησίν, αναμάρτητος, ούδ’ άν ήμέοα μία ή ζωή αύτοϋ νπάρχη’ διά 

τοντο ό μόνος αναμάρτητος λόγος τον Θεοϋ νιος ανθρώπου γίνεται καί έκ 

παρθένον γεννάται καί φωνή έξ ονρανοϋ μαρτνρεϊται πατρική· καί παρά τοϋ 

διαβόλου έκονσίως πειράζεται, ώς άνθρωπος πολ,εμεϊται καί νικά τον πειρά- 

ζοντα καί δι έργων καί μεγάλ.ων θαυμάτων δείκνυαι καί πιστονται την 

125 πίστιν καί την πολιτείαν τής σωτηρίας. Καί όντως, αυτός ο άνενθννως καί 

άναμαρτήτως ζήσας των υπευθύνων ημών άναδέχεται τά πάθη μέχρι θα¬ 

νάτου, ινα καί εις τον αδην καταβάς σώση κάκεϊ τους πιστεύοντας. "ΟΟεν 

Β 55ν και σνναναστήσας καί σννδοξάσας ! καί άναλνηφθείς συνεδρία πατρική τον 

άνθρωπον έτιμησεν, έν δεξιά καθίσας τον θρόνον τής μεγαλοσύνης έν τοις 

130 ονρανοϊς' εκεϊθεν καί το πνεϋμα τό άγιον άπέστειλεν έπί τους άγιους αύτοϋ 

μαθητας καί αποστόλους καί έφώτισεν αυτούς, οΐτινες, τον Κυρίου σννερ- 

γονντος καί τον λόγον βεβαιοϋντος διά των έπακολωνθούντων σημείων αν- 

τοϊς, άπας ο κόσμος έφωτίσθη προς την άλ/ηθή θεογνωσίαν. 

Η κριτής: Καί την Μαριάμ, την γεννήσασαν τον Ίησονν, πώς έχετε; 

135 Ο άγιος: Ει Θεόν τέλειον, καί άνθρωπον έγέννησε τέλειον έκ τοϋ μείζονος 

λ,έγομεν αύτήν καί αληθώς κηρύττομεν Θεοτόκον. 'Ο κριτής: Καί δνναται 

Θεός χωρηθήναι καί γεννηθήναι; Γ0 μάρτνς: 5Επειδή πάντα τά έν άνθρώ- 

ποις αδύνατα και ακατάληπτα, έν τώ θεώ καί δυνατά καί ευχερή, ους, οπού 

άν βουλ,ηθή Θεός, νικώνται αΐ τάξεις των φύσεων' πιστεύομεν ούν δτι καί 

140 έχωρήθη ό αχώρητος καί έγεννήθη υπό χρόνον ό ποιητής των χρόνων κατά 

την άνθρωπότητα, ώς αύτός οϊδεν. Η κριτής: Καί τον προφήτην ημών πώς 

έχετε; Ο μαρτνς: Άπό Χρίστον μέχρι την σήμερον προφήτης ούκ έστιν αύτός 

Β 56γ | γάρ ό Κύριος εΐρηκεν, οι προφήται μέχρι Ιωάνναν τοϋ Βαπτιστοϋ, ώστε 

προφήτης ονκ έστιν ο νμετερος άλΧ νϊός διαβόλων, πρόδρομος τον άντιχρί- 

145 στον, φθορενς ψυχών ανθρώπων, πλάνος, άσεβής καί αντίθεος. 

Ταντα πάντα καταστρώσας τώ κώδικι καί βλοσνρω τώ βλέμματι έπι- 

στραφεις λιέγει προς τον άγιον: Ιδε πώς κατάκοιτος έγένον τοις οικείοις 

119 εθελουσίως : έλουσίως Α 120 υπάρχει ΒΑ 122 φωνή Α || πατρική Β 

125 οντος Β 127 σώσει ΒΑ }| κάκεϊ ηοδ : κακήΌ: καί εκεί Α 128 πατρική Β 

131 οϊτινες: (Ϊ6&βϊ>3.ί 653β οιστισι 140 υπό χρόνων ΒΑ \\ τον Β 142 έχεται Β 
144 ήμέτερος Β 145 ασεβείς Β 146 κόνδικη Α 

122-125 Μ&ΙΙΙι. 4, 1-11 

128-133 Μ&γ. 16, 19-20 

137-138 Ευ. 18, 27 

143 ΜβίΙΙ». 11, 13-14 
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σου λόγοις και νόμοις υπεύθυνος καί πνρϊ παρανάλωμα μέλλεις γενέσθαι, 

εί μη έπιστραφήσει καί ελ,εηθήσει καί οϊς εΐπας άρνήσει. 'Ο δέ μάρτνς με- 

150 γάλη φωνή κράξας είπε: Πιστεύω εις τον Κύριόν μου Πησοϋν Χριστόν, 

αληθινόν όντα καί δημιουργόν μου καί πλάστην, και έτοιμός ειμι, εί δυνα¬ 

τόν. μνρίονς θανάτους ύποστήναι υπέρ τής αγάπης αυτού. Διό, έξ ών εχω 

λΑβετε, όυνήσασθε ξύλα προς τό κατακαϋσαί με, ου βούλομαι έξ νμετέρουν 

Ουσία προσενεχθήναι τω Θεώ. Καί ταϋτα ειπών κατέπτυσεν αυτόν καί τον 

155 κώδικα αυτού. Ταύτα άκούσας 6 τής αδικίας κριτής καί μηδέν έτερον δυ- 

νάμενος ποιήσαι, νποστρώσας έρράβδισε ραβδισμούς πλείους των έβδομη- 

Β56ν κοντά, εΐτα εις φυλακήν άπο \στεί?.ας τηρεϊσθαί’ ήν δέ ώσεϊ όυρα ένάτη 

τής ημέρας. 

ΈκεΙθεν ελθόντες τινές πιστοί απήγγειλαν ήμιν πάντα τά γεγονότα. 

160 ' Ως ονν ήκούσαμεν, μεθόριοι χαράς καί (φόβου γεγόναμεν’ φόβογ μεν δια το 

άσθενές τής φύσεους, χαρά δέ διά τήν ελπίδα- ό γάρ δούς αύτώ, έφημεν, 

γνώσιν τοιαύτην καί λόγον εύτόλμως παρρησιάσαι τό όνομα αυτού μέσον 

κριτών τυράννων, ένισχύσαιτο αν καί τήν χής (ρύσεως ασθένειαν εις τέλος. 

Πολλά τοίννν είπόντες τοίς εύσεβέσιν έκείνοις καί πολλά παραγγείλαντες 

165 προς κατάρτισιν εκείνου, ανθις εις φυλακήν προς εκείνον άπεστείλαμεν' οι- 

τινες άπελθόντες καί ενπαρρησίαστοι τω δεσμοφύλακι οντες, εϋρον αυτόν έν 

φυλακή άλύσεσι δυσί δεδεμένον, ίστάμενον καί προσκυνούντα. ' Ως ούν είδον 

αυτόν μηδέν θόρυβον έχοντα άλΧ δλον περιχαρή, όλον ηλλοιωμενον τή 

αλλοιώσει τή κρείττονι προς ά επαθε καί ύπέστη, συγκαθίσαντες προσεΐπον 

I) 57Γ αύτώ ά ήκονσαν παρ' εμού. 'Ο δέ, έστω, φησί, τεθαρρηκώς, ώς μη | δέπο- 

171 τέ με καταλείψεται ή δύναμις τού Θεού ή ούσα συν έμοί, αλλά και την 

ασέβειαν θριαμβεύσω καί υπέρ Χριστού μαρτυρήσω. Πολλά τοίννν συνομι- 

λ.ήσαντες, έπεί εσπέρα ήν, άνεχώρησαν. 

Τή δέ επαύριον, μετά, τον ορθοον, οι αυτοί καί αύθις έπιτραπέντες παρ έ- 

175 μού προς εκείνον άπήλθον, είπείν τε αύτώ ά δει και επαλεϊψαι προς το 

στάδιον. 'Ως ούν αυτούς είδε παραγενομένους καί ώς ήκουσε των παρ εκει- 

νοις λεγομένων, εφη προς αυτούς: ’Αδελφοί, ό Κύριός μου έν τή ννκτι 

149 οϊς: εις Ο 152 έξ ών: έξ&ν ΒΑ 153 ώνίσασθαι ΒΑ 155 κόνδικα Α 
156 τον ΒΑ 157 ήν Α || ώρα έννάτη Α 160 φόβφ: άβ!ιβ1)&1 β58β φόβου 161 χαρά: 

βδδθ χαράς 162 μέσων ΒΑ 166 άπελθόντες Οΐπ. Α 167 δεδεμένων (ενων 

οοπίρ.^ ϊ) || Ιδιον Β: ϊδων Α 168 άλ.λύ όλον: άλιλόλον Β 170 παρ' έμον: πολέμου 

Ο |] τεθαρηκός 1")Α 171 καταλήψεται Β 173 ήν Α 175 α δη Β 176 ή δε 

Β; ϊδβ Α 

151-152 Βυ. 22, 33 
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ταύτη, καθ' ήν έυραν έπροσηυχόμην, επέστη μοι καί τό άσθενές ένίσχνσέ 

μου τής φύσεως καί τή ψυχή μου θάρσος ένέθηκε καί εϊπέ μοι: Μιχαήλ ό 

180 έμός αθλητής, χαιοε’ ώσπερ εγώ υπέρ σοϋ καί παντός τού άνθρωπείου γέ¬ 

νους τήν ψυχήν μου έθηκα καί σταυρικόν νπέμεινα θάνατον, ον τω καί σν 

ένεκα τής προς εμέ αγάπης (μή) δεϊσαι άποθανεϊν, ίνα καί σνζήσης έμοί 

καί σνμβασιλεύσης· μή ούν δειλιάσης τό πύο- ή θεωρία μόνη τον φόβον έχει, 

Β 57ν τό δέ πράγμα ενκαταφοόνητον | καί ταϋτα πείσει συν επικούρου σοι ονσης 

185 τής, άκαταμαχήτον μου δυνάμεως. Ταϋτα προσειπών μοι ό Κύριος καί εν- 

λογήσας με άπήλθεν, εμέ δέ άπλετος πόθος καί χαρά ανεκλάλητος κατέ¬ 

λαβαν, (υς μη δυναμενον στέγειν, άπεκδεχόμενον τήν ώραν εκείνην, πότε 

αναλύσω καί συν Χριστώ είναι. 

Και μετά τρίτην ώραν τής ημέρας σννήχθησαν οί. αρτοποιοί καί εΐπον 

190 τω κριτή: Ο άνθρωπος ούτος ήμίν μεν οφειλέτης καθέστηκεν, έτέροις 0έ 

δανειστής· δός τοίννν ήμϊν αυτόν, οπούς δφη λόγον περί πόντιον ών τε οφεί¬ 

λει, ών τε άλλοι αύτώ όφείλουσιν. Παραδονς τοίννν αυτόν δεδεμένον τω τής 

πόλείος * έπάρχω, συνήλθαν μέχρι τού εργαστηρίου τον άγιον, κάκεϊσε τά 

εαυτού ίδόντες καί όσα εκτός είχε, τίνες τε οφείλεται είσίν, καί όπόσα, 

195 έδιψησεν. "Οθεν καί κατωμόσατό τινι των συνήθων προσκομίσαι αύτώ οί¬ 

νον δς μετά σπονδής δραμών καί κομίσας, και εϊσπιών, ώς έθεάθη υπό 

τέον δη μιοον, μικρόν ό κομιστής καί άπεκτάνθη. 'Ο γοϋν μάρτνς έπικαμφθείς 

τω έργοι, έπεβόησε τω έπάρχω: ’Λσεβέστατε, τί τον άνθρωπον τον Θεού 

Β 58ι· ττει \ράξετε; Έμοί τυ πράγμα, έμοί το αίτιον. ' Ος μή ένέγκας τον έλεγχον 

200 μηδε τούς ^ εμπτυσμούς τού αγίου, τή ράβδου προσέπληξε κατά τού μετα- 

φρενου καί σμουδιξ έξυπανέστη. Έπιστοέψαντες δέ έθεντο εις φυλακήν, 

παραγγείλαντες τω δεσμοφύλακι ασφαλώς τηρεϊν αυτόν προσκαρτεροϋντες 

γάρ ήσαν τω μείζονι κριτή έκδοϋναι. τήν αϊνιξιν τού θανάτου, ος καί αύτός 

τήτετράδι εϊσήλθεν εσπέρας τής μεσονηστίμον τή δέ πέμπτη καθίσας επί 

205 τού βήματος, προσηνέγβη ό μάρτνς όλος φαιδρός, όλος ήλιοειδής βολαϊς 

178 καΟήν ΌΑ 180 εγώ υπέρ οιη. Α || ανθρωπίνου Α 182 προς εμέ: προ 

εμού Ώ, ί| ίΐηΐβ δεϊσαι Άάά. μή ηοδ || εμή Β 183 συμβασιλεύσεις ΒΑ || δειλιάσεις Β 
184 πειστ] σννεπικούρου σοι οϋσης ηοδ: πίσης συν επήκηρων σννονσησοι Β: πίσης συν 

έπήκηρον σνννούσης σοι Α 185 προς εΙπών Ό 188 είναι: όθόβό&ί 65δβ γένωμαι 

191-192 ον τε οφειλή Β 192 δεδεμένων τό Β 193 ροδί, έπάρχω αά<± και Α 
196 εϊσπιών: όβ£>6ΐ>Μ 6886 είσπιόντος του άγιον 199 πειράζεται ΒΑ || ώς Β 
200 προς επληξε Β 203 ένυξιν ΒΑ 204 τετράδη Β τέταρτη Α || πέπτη Β |[ κα¬ 

θίσας: (Ιββββδί θδδβ καθίσαντος (νβΐ καθεσθέντος) τον κριτον 

178-179 ΙΟογ. 1, 27-28 

181-182 2Τί. 2, 10-12 

201-202 Ι-Ιοπι. II. Β 267 
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άστράπτων ταπεινώσεως, ήν δέ ώρα ώσεϊ έκτη τής ημέρας. Λαβών τοίνυν ό 
κριτής τον κώδικα, έν φ ή ομολογία κατέστρωτο τον μάοτυρος, ήρξατο και 
αυτός έπερωτάν τα γεγραμμένα, εί ταντα ούτως έχει καί ούτως καθομολογεί 
ταντα· και πόθεν οϊδε ταντα και τις ο διδάξας. 'Ο δέ μάρτνς: Μή έρωτα, 

210 κριτά, εί ταντα όντως έχει, σαφέστερα γάρ είσι τον ήλίον’ καί γάρ εγώ 
Β 58ν εϊμι ό ταντα πάντα όμολογήσας ] τότε καί ταννν ομολογώ καί κήρυττα) ώς 

άλνηθή, ώς πιστά, ώς βέβαια■ έπαιδεύθην δέ μαθότν ταντα πατροπαραδότως, 

ώς ευσεβής έξ ευσεβών, καί ονδείς άλλος έστίν ό διδάξας με ταντα, είμή 
Χριστός ο νιος τον Θεόν καί Θεός αληθινός. Καί ό κριτής: 'Άφες, άθλιε, 

■ 215 ταντα, έπιστράφηθι τούτων καί έλεηθήσει παρά τε Θεώ καί τώ προφήτη 
ημών καί παρ ήμιν' καί τιμών σε επί γης καταστήσου καί φεύξει τον 
πικρόν θανάτου τής φλογός. Καί ό μάρτνς: Ονκ άρνονμαι τον Θεόν μου, ον 

.·> θέλ.ω τό σκότος, ον θέλω τήν πλάνην τον διάβολον θέλω άποθανεϊν συν 
Χριστώ), ϊνα καί ζήσω συν αυτώ’ μή απειλεί με, κριτά, ον πείσεις με· εγώ 

220 γάρ έξεδεχόμην ταυτήν τήν ημέραν ώς έλενθερώσεως ημέραν, ής ό κόσμος 
δλος ονκ έστιν αντάξιος· τί μοι κέρδος χρημάτων; τό γάρ αργύρων υμών 
εϊη εις άποΑειαν, οτι διά χρημάτων ένομίσατε άνταλλάξαι με τήν βασιλείαν 
των ονρανοον, ώς άξιοι κολάσεως αιωνίου, ώς μαθηταί τον αντίχριστου. 

Β 59Γ Παράδος τοίννν με τώ Θεώ)· θέλω θυσία γενέσθαι \ τώ Κνρίφ μον ώς 
225 άρτος ήδνς έξο \πτηθήναι καί τή θεία τραπέζη έπιτεθήναι τής Τριάδος, ώς 

θυμίαμα ενοσμον προσενεγβήναΐ' επιθυμώ) τοντοις άξιωθήναΐ' ποίησον ο 
βούλ,ει τάχιον, εις ονδέν τάς κολάσεις τον παρόντος αίώνος λογίζομαι, ούκ 
άρνονμαι τον γλνκντάτον μον Χρίστον τήν αγάπην, δστις μοι καί έρως 
υπάρχει καί αγάπη καί έφεσις καί ζωή καί άνάστασις καί βο.σιλεία ουρανών. 

230 Τοντοις τον κριτήν καταπλήξας τοσοϋτον, ώστε λαβών τό έαντοϋ μανδήλιον 
καί Ικανώς τή δψει αντοϋ προσερείσας, δακρύων δλως πεπλήρωτο. 

Είθ’ ώσπερ έξ ύπνον άνανήψας τήν αϊνιξιν όντως έξέδοτο γράφ&ιν: 

3Επειδή Μιχαήλ ό άπό Χριστιανών, ανθορμήτω προαιρέσει κινήσας, προσήλ- 

206 ήν ΒΑ 207 κόνδικα Α || έν φ: ένώ Ό 208 τά: τάν Β 209 είδε Α 
212 άληθώς Β || πατροπαραδότονς ΒΑ 213 εύσεβεϊς Β || είμί Β 215 ροδί ταν¬ 

τα δάά. καί Α || τούτων: τ αυτών Β [| τε: τώ Α 220 έκδεχόμην ΒΑ 221 δλως 

Β ]| τί μοι: τίμι ΒΑ || ημών Β 222 ένομίσετε Β: ένομίσητε Α 224 θυσίαν ΒΑ 
225 ίδεΐς Β: ήδείς Α || έξοπτησθήναι Β 226 ο ηοε: ώ Β: φ Α 230 καταπλήξας: 

άθββ&δί 6856 κατέπληξε || προσερήσας ΒΑ || δλος Α || πεπλήρωτο: άβββΐι&ΐ 6886 

έπεπλήρωτο; οί. ΐηίΓα, ν. 253, υΜ πεπλ.ήρωτο 232 είθ’ ώσπερ ηοβ: ειθώσπερ Β: 

είθόος περ Α || έξ νπνου ηο$: έξυπνου ΒΑ [| έννξιν ΒΑ || γραφήν Β: γραφεϊν Α 

218-219 1θ3. 11, 26 

5 - 3 - 1981 

Ή ακολουθία καί ό βίος του Μιχαήλ του έξ Άγράφων 273 

ί 
I 

θεν παρρησιασάμενος, καθομολογήσας ενώπιον πολλώ)ν αρχόντων τε καί 

235 άρχομένων, τώ>ν καθενρεθέντων τώ βήματι, οτι ο Χριστός Θεός έστιν 

αληθής καί ούτως οί προφήται περί αντοϋ προκατήγγειλαν, καί τήν γεν- 

νήσασαν Μαριάμ, τήν παρθένον, Θεοτόκον κυρίως καθωμολόγησεν, έπειπών 

Β 59ν καί τοϋτο, έως Χρίστον οΐ [ προφήται, οί δέ μετά ταντα ψεϋσται καί 

απατεώνες* δς καί τον ήμέτερον προφήτην Μωάμεθ αναφανδόν είπε διάβο- 

240 λον καί υιόν διαβόλων, λυμεώνα φυγών καί άντίχριστόν, ασεβή τε καί άθεον' 

δθεν μηδεμίαν μεταμέλειαν δονς επί τοϊς ρηθεισιν, έξέδοτο κατά νόμους 

■ψήφος δπως πνρί τελειωθείη. 

Καί τήν εικοστήν προοτην τον Μαρτίου μηνάς, ημέραν Πέμπτην, ώραν 

τής ημέρας ενά.τ?ρ>, ταντην τήν ψήφον λαβών ο έπαρχος καί τον άγιον δεδε- 

245 μενον συλλαβόντες, τον βήματος έξίασί' καν τούτα) τον Χριστόν μιμούμενος 

{ήν), ώς άρνίον άκακον προς σφαγήν έλκόμενος, ούκ έρίζων ουδέ κρανγα- 

. ζων, άλλ* ευχαριστών καί κάτω ταπεινά νεύων καί προς τήν καρδίαν έπι- 

σπώ>ν ολον τον νουν, ένθα Χριστός δλος έκάθητο. 

Σννήθροιστο γάρ άπασα ή πάλας ώσπερ έκ τίνος κοινού συνθήματος, 

250 καί οί μέν πιστοί πόρρωθεν πάνν ήσαν διωκόμενοι, τώ>ν <53 απίστων τα 

πλήθη καί λάαν πλησίον μένεα πνέοντες, άπεύονντες, νβρίζοντες, άτακτονντες 

Β 60Γ ώς Θήρες ανήμεροι. | Καί ήν ίδεϊν έκεϊθεν έν τω πανδήμω θεάτρω ώς ό χώ¬ 

ρος ανθρώπων πεπλήρωτο, καί των οίκιάδν στέγαι, οί τώ>ν ναών όροφοι, τά 

δένδρα, τά τείχη, οΐάπερ σμήνος μελασσών, κατ αστόχαζόμεν οι τό μαρτνρι- 

255 κόν στάδιον ώς ήγώνιστο, ώς τους εχθρούς τούς τε ορατούς καί άοράτονς 

έτροπώσατο' οϊμαι δέ καί άγγέλ,ων καί μαρτυρικών ψυχοόν ονκ άπελειπετο 

τό στάδιον, προσμένοντες οί πάντες τά νικητήρια. 

Φθάσαντες τοίννν τον τόπον ένθα ό άγιος έμελλε τελιειωθήναι καί 

ώσπερ θέλωντες αύτόν έκδειματονν, κατά πρόσωπον τον πνρός έστησαν αν- 

260 τόν, καί δύο πασσάλους τή γή προσπήξαντες, τήν άλωσον ήν έφόρει ό μάρτνς 

235 κατενρεΟέντων ΒΑ 239 απατεώνες: άταιώναις Β || άναφανδών ΒΑ 243 

ημέρα ΒΑ || πέμπτη Α ]] ώρα ΒΑ 244 έννάτη ΒΑ 245 καν τοϋτο ΒΑ 246 

άρνίων Β |] ούκερίζων ΒΑ 247 ταπεινόν εϋων Β: νεύων ταπεινά Α 248 όλων 

Β |[ δλως Β 249 κοινού συνθήματος: κοινούσιν θήματος Β 250 ή Β 251 μένεα 

ηοδ: μέν ώς ΒΑ 252 θνρες Β || ροδί. έκεϊθεν αάά. σε ϋΑ ηιιοά άβΐ. 253 πεπλη- 

ρωτο: βδδβ έπεπλώ/ρωτο; οί. δΐιρνβ, ν. 231, υ!»ΐ πεπλήροηο || οικιών Ώ Α 254 

δένδρη Α || τείχει Β: τοίχει Α |] ήαπερ Β 256 άπελίπετο ΒΑ 257 οί παντες 
ηοδ.- αί πάσαι ΒΑ; άβ1>6Ϊ>3.1 6886 προσμενόντων των πάντων 260 ήν Β: ήν Α 

236 Αο. 3, 18; 7, 52 

238-239 Μ&Ιίϊι. 11, 13-14 
246 Ιδ. 53, 7; Αο. 8, 32; Μαίίΐι. 12, 19; οί. δαρΓ3, ν. 179 ίη αοο1ουί1αί& 

ΕΕΒΣ, ΜΔ’ 18 
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κατεδησαν. ΕΙτα έκδύσαντες αυτόν, αφέντες γυμνόν, μετά τον έπενδύτου 
μονον, ήρξατο και αύθις ό έπαρχος ύποθωπεύειν ώς κατοικτείρων αυτόν καί 
ελεών, μαλάξειν οϊόμενος τον άδαμάντινον τή ψυχή. 'Ο δέ μάρτνς: Τυφλέ, 

πεπλανημένε τής ευθείας όδοϋ, ούκ έντ ρέπει διαστρέφουν τό.ς οδούς Κυρίου 
Ο 60ν τάς ευθείας; [ 'Ίνα τί την κατ έμοΰ αϊνιξιν ου ποιείς εν τάχει; >Εγό) 

266 πιστευοο και ομολογώ δτι αυτός έστιν ο Χριοτός, ο υιός του Θεού καί Θεός, 

ο έλθών εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσαι, ών έσχατος καί τελευταίος 
εγώ ύπάρχω' ου πείσεις με, άθεε, εϊ καί μυρίας παρέξεις με βασιλείας* 

ετερα με βασιλεία αναμένει άφθαρτος καί άίδιος. Τότε κελεύει ό άρχων 
270 πρώτον άλειφθήναι νάφθη, δ καί θειον λέγεται* καί τούτου γενομένου, προσά¬ 

πτεται κάτωθεν ή πυρά καί ευθύς ο Ια κηρός όλος έξήπτο. Καί στάς οϋτω, 

καιόμενος Ικανήν ώραν, ύποψιθυρίζων ήν αίνον τώ στόματί' είτα στραφείς 
επί τε τα δεξιά καί άριστερά, έσκέψατο όπου τό πυρ έπελίμναζε πλέον· 

κάκεϊσε κλίνας, τό μεν σώμα τώ πυρί παρέδοτο, τό δέ πνεύμα τώ Θεώ 
275 παρέθετο. 

Ω τής γενναίας σου καρτερίας, Μιχαήλ άξιάγαστε, ώ τής στερράς καί 
Αδαμαντίνου σου ψυχής! Πώς ούκ έδειλίασας τό απηνές τών ασεβών 
δρμημα, άλ?λ ώς νηπίων βέλη έλογίσω πάντα τά εκείνων μηχανήματα; Πώς 

Β 61 γ ούκ έφοβήθης ] τού πυράς τήν άκάθεκτον ορμήν; "Οθεν ϋ.γγελοι έθαύμασάν 
280 σου τό γενναϊον τής ψυχής παράστημα, δαίμονες έθριαμβεύθησαν, πιστοί 

ηυφρανθησαν, άπιστοι κατησχύνθησαν, πάσα ή εκκλησία ήνεσέ σε επί τής 
γης καί χρεωστικώς σου τήν μνήμην πανηγυρίζει- ή δέ τών πρωτοτόκων 
περιχαρώς σε εδέξατο εκκλησία έν φωνή άγαλλιάσεως καί έξομολογήσεως 
ήχου έορταζοντος, δοξάζονσα καί ευλογούσα τον Χριστόν, τον νικοποιόν 
Θεόν, ω ή δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. 

261 κατέδνσαν Β || έκδήσαντες Α έκδύσαντες ... αφέντες : άθΙΐββοΗ βδδθ έκδυσάν- 

των ... άφέντιυν 263 μαλάξιν Ο Α 264 πεπλανημέναι Ό 265 κατεμον Β [| έννυξιν 

ΒΑ 267 εις τον κόσμον 1)15 Β || τελευταίως Β 271 ευθείς Β 272 ήν Β || 

τό Β 273 επί λιμνάζη Β; επιλίμναζε Α || πλέον ΒΑ 280 έμθριάμβενθ(η)σαν 

Β 282 ήνεσέσαι Β: ήναισέσαι Α 284 δοξάζουσαι καί ενλογοϋσαι ΒΑ ]| νικοποιόν 

ηοδ: Ικοπιών Β: νικωπιόν Α 285 ώ Β 

264-265 Ηο. 14, 10 

266-268 ΐΤίιη. 1, 15 

270-271 ϋ&. ΕΧΧ, 3, 46 

274-275 Βιι. 23, 46 

2^8 Ρδ. 63 (64), 8 

Η άκολουθίκ καί ό βίος τοϋ Μιχαήλ τοϋ έξ Άγραφων 275 

ΩΔΗ Ζ’. Ούκ έλάτρευσαν τήν κτίσιν (οί Οεόφηονες). 

Ού κατ έσεισαν τον στύλον τον άκράδαντον, 

Μιχαήλ ένδοξε, 
335 τής σής ψυχής οι δεινοί 

καί άγριοι τύραννοι, 
χαίρων δέ έψαλλες: 

* Υπερύμνητε, 

ό τών πατέροον Κύριος 

340 καί Θεός ευλογητός εϊ. 

Νους έστόμωται καί λόγος σάς, πανένδοξε, 

δυνάμει πνεύματος* 

δθεν τώ ξίφει πιστώς 

τά κράτη διέκοψας 
345 πάντων τά δύσφημα 

καί άνέμελπες: 
τών πατέρων Κύριος 

καί Θεός ευλογητός εΐ. 

Ένυπόστατος είρήνη σοι άπήστραψε 

350 καί γαληνόμορφον 
σέ έκτελεϊ έν φρουρά 
ρωννύων προς άθλά σε 
καί προς τά σκάμματα, 

δθεν έψαλλες: 
355 Ο τών πατέρων Κύριος 

καί Θεός ευλογητός εΐ. 

β 61ν Ξεναγίζεται λαός ο περιούσιος 

τοις άριστεύμασι 
τοϋ Μιχαήλ τοϋ στερροϋ 

ΙϊΘΪγιή. ζ' ΕΕ 100, η. 141, ,Ιοαηηίδ 333 άνέσεισαν Ρ 345 πάντων τα δύσφημα: 

τής άθεότητος Ρ 357 περιούσιος: υπερούσιος ΑΟΕ 

338-340, 347-348, 355-356, 362-364 3, 26, 52 

357 ΤΗ. 2, 14 
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360 καί νίκης τά τρόπαια 
κροτονντες -ψάλλομεν: 

' Υπερύμνητε, 

ό των πατέρων Κύριος 
και Θεός ευλογητός εΐ. 

Θεοτοκίο ν. 

365 Νενυγμένον με τώ βέλει τής πρεσβείας σου, 

συ απολύτρωσαν 
ώς άγαθή πονηράς '■ 

δουλείας του δράκοντας 
και δε ιξόν ψάλλειν σοι: 

370 'Υπερνμνητε, 
ευλογημένη δέσποινα, 

των πιστών ή σωτηρία. 

ΩΔΗ Η'. Λντοοπά τον παντός {παντοδύναμε). 

’Απερράγη ώς κάλως ο βάσκανος 
προσπεσών τω στερρω σου προβλήματι 

375 καί σκολιώς άπέκρονστο 
φρυαξάμενος μάτην, £ 

όΟεν ανυμνείς: 
Ευλογείτε, υμνείτε τον Κύριον. 

Διαπρέπων έν άθλοις καί σκάμμασι 
380 προς τό ύψος άνήλθες τό ένθεον 

ώς άριστενς πανάριστος, 

τροπαιονχος δοξάζων 
τον στεφοδότην 

συν αγίων αγγέλων στρατενμασιν. 

385 ’Ω χαρίτων μεγάλων, ών εϋρατο 
Μιχαήλ τό μαρτύρων εντρύφημα 

Ιιβΐπτι. η' ΕΕ 96, η. 135, ,Ιο&ηηίδ 373 κάλως ηοδ: κάλλος ΕΑ: κάλος ΟΕ 375 

σκολιος ΟΕ || άπέκρυτο Ε 383-384 τον στεφοδό την συν: τον δεσπότην άμα Ρ 386 

τό: των Α 

378, 390, 396, 402 Όει. 3, 57 

Ή ακολουθία καί ό βίος του Μιχαήλ του έξ Άγραφων 277 

καί των πιστών τό καύχημα 
έκ τής θείας αγάπης 

τής προς τον Κτίστην, 

390 φ βοώ μεν: Τά έργα τον Κύριον. 

Μαρτυρίου πιεϊν τό ποτήριον 
Ό 62γ ο Χριστός κατε |δέξατο, ένδοξε, 

υπέρ τής ανθρωπότητος 
καί σννήφθη τω Κτίστη 

395 συμβασιλεύων. 

Εύλ,ογειτε, υμνείτε τον Κύριον. 

'Αγαλλέσθωσάν άγγελοι άνωθεν 
ώς -ψυχήν τήν αγίαν κατέχοντες, 

καί των ανθρώπων σήμερον 
400 έπενφραίνοντάι τάξεις 

άναβοώσαι: 

Ευλογείτε, τά έργα τον Κύριον. 

Θεοτοκίον. 

Η πανήγυρις όντως σύ δέδειξαι 
τον φρικτον συναλλάγματος, δέσποινα, 

405 καί ή παστάς ή πάναγνος, 

έν ή λόγος τήν σάρκα 
κατενυμφεύθη 
εις άνάπλασιν βρότειον, άχραντε. 

ΩΔΗ Θ'. "Απας γηγενής. 

'Ρείτω μοι χρυσός 
410 καί άργυρος, ρείτω μοί' 

τά διαρρέοντα, 

πλούτος3 δυναστεία τε: 

391 πιεϊν ηοδ: πιών ΕΑΟ: πιών Ε 394 σννήφθης ΕΑΟΕ 403 σοι. ΏΑ: σοι 

ΟΕ ]| δέδεικται ΟΕ 405 πάναγνος: ένθεος Ρ 406 έν ή: ένή ΕΑ 407 ένυμφενθη Ρ 
ίιβΐητι. θ' ΕΕ 100, η. 141 «ϊοδηηΐδ 

391 Μειίΐΐι. 20, 22 
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έμοί δέ πλούτος, δόξα τε άρρευστος 
τό τον Χρίστον μον όνομα 

415 τό πολνέραστον, 

δι ον Θνήσκων, 

μάρτυς μεγαλώνυμε, 

άνεβόας πνρί φλογιζόμενος. 

Τις μοι χωρισμός 
420 τών όντων γενήσεται, 

τον γλυκντάτου μον 
> Ιησού παντάνακτος; 

Ον πυρ, ον ξίφος, βάθος, ονχ ύψωμα, 

ούκ ενεστώτα, μέλλοντα, 

425 άλλ’ αυθαιρετώ μον 
προαιρέσει 
και ψυχήν προδίδω μι 

β 62ν και τό σώμα \ εις θάνατον, έκραζες. 

"Υψους βασιλει 

430 έν δόξη παρίστασαι, 
Μιχαήλ ένδοξε, 
στεφανηφορούμενος, 

μετά αγγέλων, μετά μαρτύρων τε 
και ιερού συστήματος, 

435 καί τον τρισάγιον 
άναμέλπων 
ύμνον, μεθ' ών πρέσβευε 
κληρουχίας τυχείν με νμνονντά σε. 

Νεϋσον προς τα σά 

440 έφύμνια, ένδοξε, 

και τους νμνοϋντάς σε 
ρϋσαι περιστάσεως 
και πάσης άλλης εχθρών κακώσεως, 

416 δν η03: οϋ ΌΑΟΌΡ 419 τι ΌΑΟΌΡ 424 ούχ ΌΑΟΌ 425 ροδί μου αάά. 

γνώμη ΌΑ φΐοά άθΙ. 430 έν δόξη παρίστασαι: ένδόξως παρίστασο Ρ [| παρίσταμαι Ό 
437 ύμνων Ό 438 κληρουχίας τυχείν με νμνοϋντάς σε Ο: κληρουχίας τυχείν ή μας 
νμνοϋντάς σε ΟΌ: πειρασμών καί κινδύνων ρυσθήναί με Ρ 

'ΙΙ άκολουθία καί ό βίος του Μιχαήλ του έξ Άγράφοον 279 

έστηριγμένονς πάντοτε 
445 προς τά θελήματα 

τον Κυρίου, 
φέρων ταΐς πρεσβείαις σου, 

ώς μαρτύρων έξαίρετον άγαλμα. 

Θεοτοκίον. 

Συ των προφητών 
450 συμπέρασμα ,ένθεον, 

θεομακάριστε, 

ώφθης, αποστόλων τε 
μαρτύρων πάντων κήρυγμα ένδοξον, 

καταφυγή καί στήριγμα 
455 καί άγαλλίαμα, 

τών προσφύγων 
ελπίς, άκαταίσχυντε, 

καί ημών τών έκ πόθον νμνούντων σε. 

'Εξαποστειλάριον. Προς: Έν πνεύματι τώ ίερω. 

Αγώνας τους υπερφυείς 
460 καί τον ένθεον ζήλον, 

τήν ένστασιν, τά σκάμματα 
καί τήν άθλησιν, μάρτυς, 

μερόπων γένος κροτοϋσι 
Ό 63Γ συν άγγέλοις, μάρτυσι, 

465 άγίοις τε κατά χρέος· 

δόξα τώ νικοποιώ, 

τώ είς ένστασιν πολλών 
τήν ευφημίαν έκδόντι. 

Θεοτοκίον. 

Σύ λωγικός παρό,δεισος 
470 τον ’Λδάμ τοΰ δευτέρου 

έφάνης, θεοκόσμητε, 

Μαριάμ Θεοτόκε, 

έν μέσω ξύλου έχονσα 

456 προσφενγόντων 0Ό 

ΙιβΪΓΓΠ. έξαποστ. ΜΚ III, 487,546 465 τε ηοδ: σε ΟΑ: οιη. 01, [| κατά χρέως ΌΑ : 

καταχρέος 0 : καταχρέως Ό 468 διδόντι 0Ό 473 ξνλον ΌΛΟ 
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τον σωτήρα του κόσμου" 

475 έγγέγραπται δέ τοϊς φίλοις 
άφεσίζ αμαρτιών 
καί έξάλειψις πολλών 
των έπταισμένων μοι, κόρη. 

Εις τούς αϊνονς. *Ηχος α . Των ουρανίων ταγμάτων. 

Δεύτε κροτήσω μεν χεϊρας 
480 πανηγνρίζοντες 

εύσεβοφρόνως πάντες, 

καί πιστούς ενφρανθώμεν 
επί τη καρτερία τον άθλητον 
Μιχαήλ γενναιόφρονοζ, 

485 τον παρρησία κηρνξαντος τον Χριστόν 
καί την π?Ανην θριαμβενσαντος. 

Αΐ στρατιαί των άγγέλων 
πανηγνρίζονσι 
καί των μαρτύρων δήμοι 

490 σννενφραίνονται άνω, 

βρότειον δέ γένος επί τής γής 
σνσκιρτα ενωχονμενον 
επί τή θεία άθλήσει τον άθλητον, 

Μιχαήλ τον γενναιόφρονος. 

495 "Ώ τής στερράς καρτερίας 
τον ονρανόφρονος! 

Πώς παρρησία έστη 
τον Χριστόν δΤ άγγέλων 
Θεόν καί βασιλέα του ουρανού 

ϋ 63ν καί δεσπότην τής \ κτίσεως 
501 καί παρρησία έλέγξας των άσεβών 

την θρησκείαν την άντίθεον. 

475 όέ: χάρ Α 478 έπταιαμένον Ό ϊΐθίίΊΏ. αίνων ΟΡΟ 64 - ΜΕ, II, 54 

496 οϋ(ρα)νογενναιοφρονος ϋ 

Ή άκολουθία καί 6 βίος του Μιχαήλ του έξ Άγραφων 

Δοξαστικόν. Ηχος πλ. δ'. 

Των λαμπρών σου αγώνων τά εξαίρετα τρόπαια 
τις έξείποι γηγενών, Μιχαήλ μεγάλομάρτυς; 

"Οτι έν τω σταδίφ την ΓΑγίαν Τριάδα 
ενσεβώς καθωμολόγησας 
καί τον ένα τής Τριάδας, Χριστόν τον Θεόν ημών, 
έπ έσχατων τών χρόνων έκ παρθένου Μαρίας 
άνθρωπον άψνρτως γενόμενον. 

Διό, μαρτύρων αγλάισμα, 

μή παύση πρεσβεύειν τω έλεήμονι Θείο 
υπέρ τών έκ πόθου τιμώντων 
την σεπτήν σου άθλησιν, δεόμεθα. 

ΕΙτα λίγο μεν στίχους: Άνάστηθι, Κύριε ό Θεός μ,ον καί ψάλλομεν το 

ίδιόμελον τής ημέρας. ΤΗχος α!. 

Δεύτε εργασώμεθα εν τω μνστικώ άμπελώνι, 
515 καρπούς μετάνοιας έν τούτω ποιούμενοι, 

ούκ έν βρώμασι καί πόμασι κοπιώντες, 

άλλ* έν προσενχαίς καί νηστείαις 
τάς άρετάς κατορθοϋντες· 

τούτοις άρεσκόμένος 
520 ό Κύριος τού έργου 

δηνάριον παρέχει, 

δί ον ψνχάς λυτροϋται χρέους αμαρτίας 
ό μόνος πολυέλεος. 

Δόξα. Πάλιν τό αυτό. Καί νυν. Γ Υπέρ ευλογημένη. Δοξολογία μεγάλη 

και άπόλνσις. Η πρώτη ώρα καί ή κατήχησις καί ή λοιπή άκολουθία 

ώς σννηθες. Εις την λειτουργίαν τυπικά· οι μακαρισμοί τον ήχον καί 

έκ τοϋ κανόνος τοΰ άγιου ωδή ς", απόστολον καί εναγγέλιον τής ήμε¬ 

ρος" καί τον άγιου ζητεί, κζ' (’Οκτωβρίου), τον Άγιου Δημητρών. 

Κοινωνικόν: Αινείτε τον Κύριον καί: Εις μνημόσννον. Τέλος καί τφ 
Θεώ δόξα πρέπει. 

504 έξείπη ϋΑΟ 508 έπαισχάτων Ό 514-523 νν. ρΐ’αββθΐ Α δοΐυδ 

505 

510 

479 Ρδ. 46 (47), 2; Να. 3, 19 

485-486 0οί. 2, 15 

501 Ργ. 10, 10 

508 ΐΡβ. 1, 20 

516 Ηβ. 9, 10; ΙΟογ. 10, 4 



ΕΝΘΟΚΑ «ΪΟΟΝΟϋϋΕΙΑ» Ε «ΙΟΟΝΟΠϋΕΙ» ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΚί’ονβ ΐΐ ΙθΗογθ ΙτονβΓέ. 1β Γβββηδΐοηΐ (Ια πιβ (ΙαΙΙαΙβ ρβΐ νοίιπηΐ 
(ϋ «Αηα1ββΙ& Ηγηιηίοα Οιάθοο.» (ΑΗΟ Ι-ΧΙΙ) ρυΙΛΙΐο&Κ & Κόπια δοΠο 
ϋ οοιΐ8ί§Ηο 6 οιίΓα άβΐ ηοδΗο ο&γο οο11β§α Ο. 5 ο 1ι ί γ ό. Ε Εβη ηοΐ-ο οΙιθ 
Ιγ& ί οοΙΙέώοΓαΙοπ ογπ πηα δοΕίβΓα (ϋ ^ϊοναηΐ Ογθοϊ ΙαιΐΓβ&ίΐ, βΐιβ Ιογ- 

ζ&ναηο ροΠατ αΐΐα Ιιιοβ ϊ οαηοηί £Τ6βϊ οοηδβΓν&Π ηβΐ ν&π ΓηαηοδοΐΊΐΠ 
ΙΙαΙο^ΓΟοΐ (άΐ ρίίι; πια αιιοΐθ άί ηυηιβΓΟδί οοΠΙοί ΙΐΙιΐΓ^ΐοί οπβηίαϋ). Ογ», 

αίπιβηο ηυαπίο δί 8α, ςπβΐ £Γββί βοΙΙέώοΓ&ίοπ βΓ&ηο οΗοάοΒδί β οοηο- 

δοβναηο Ια ΙβΓπυ’ηοΙο^ΐα §τθο& ί ο ο η ο ! Π ί β ΐβοηοοΙ&Βΐί α 
Βίβαπζίο. Ηο §ΐα οπΠοαΙο1 ΓηδΟ άΐ πη ίθΓΠΐίηβ ίηβδίδΐβηΐβ2 ί ο ο η ο - 

(1 ιι 1 ο (= είκονόδουλος ρΓο είκονόφιλος) β ίοοηοάπΠα (=είκονο- 

δουλεία ρΓΟ είκονοφιλία); άαΐο οΐιβ ηβ ΐπ Οτβοο ηβ ίη Ηαΐΐαηο β8Ϊ8ΐβναπο 
δίηιΐΐί ραΓοΙο ο ηβΐ δβηδο άβΐ δβινο <1’ϊιηα§ίηί (δούλος των εικόνων) βΓα 
αίπιβηο οϊίβηδϊνο ρβΓ ίΐ πιοπάο ΟΠπηΙαΙθ - ΟΗοάοδδο. ΤπΗϊ νβΓαηαβηί.β, 
δβοοηάο 1’ίιιη.0£Γ&ΐία ηοδΠα, δΐαπιο 8 β γ ν ΐ (1 θ 1 3 ί £ η ο γ β (δούλοι Κυ¬ 

ρίου) βά ίΐ οαρο (ΙβΙΙα Οΐιίβδα Κοηααηα δθΓνιΐδ δθΓνοηυη Οοτηΐηΐ. Ιη ΓβαΚα, 

οΚγθ Γθδΐ^βηζβ ροΙΐΠοΙιβ, Ια νβηία (Ιβί άο§;πιί Γβίαϋνί αΐΐβ δαοΓβ ίηια^ίιιΐ 
δοηο ΓοηάαηιβΏίαΙϊ ρβΓ Πιΐία Ια ΟΕίβδα ΟπδΠαηα, ο Ια νίίΤοπη άβΓ 843 

α. Π., οοΓΓίβροικΙο αΐΐα γοπία (Ιθΐΐα Εβίΐβ ΐαηΐο ΟΗοάοδδη (^ιιαηί-ο ΕαΠ- 

ηα. ΡθΓδοηαΙΚα β δοπΗοπ οοηΐθ ΟΐπΒβρρβ δΐυάίΐη, ο ΤβοάοΓΟ δΐπάϋα, 

ηοη ροδδοηο βδδθΓθ οίίβδβ ηθ άα ΟΗοίΙοδδΐ η6 άα Εαΐίηί, 1θ Ιογο ΙογΙιιγθ β 
πι&τΐγπϊ (Ιβνοηο θδ&βΓβ ρΓοίοηά&ιηβΛίβ δϋπιαίί <Ιαΐ ίβάβΐί. 

Ογ&, 1θ οίίβδβ οοηΠηυαηο. Οοδί Α π §■ υ 8 ί. α Αοοοηοία - 
Ε ο η § ο ηβΐ νοί. X, 1972, ρ. 344 ραΗα ρθΓ ΐ ο ο η ο ά α 1 ΐ α, πβΐ νοί. 
XI, ρ. 579 ρβΐ άο^ιηί ϊ ο ο η ο ά η 1 ί (!), ρ. 580 <1 β 11 α νιΐΐοΓία 
(I β ] Γΐ ο ο η ο (I η 1 ί α (843!) β ρβΐ αηίοη ί ο ο η ο ά η Π. 3β§υβ Α1- 
0 6 8 Ί 18 Ρ γ ο ί ο π, -§τβοα ηβΐ νοί. XII, 1980, ρ. 487, ραΗαηάο ρβΓ 
δαηΐο Μαοαπο β^απιβηο (Ιΐ Ρβίβοβίβ «ηβΐΐα δυα ίβάθ ϊοοηοάυΐα»! 

ΡγοΓ. Ο. δοΙιΐΓό, ϋβίοαίΐιαηβδβ υηϊαία ηοη β οοηιπιοδδο αίϊβΠ, ΐη 
νί^ίΐϊα άβΐΐ’πηΐία ΟβΙΙβ όιιβ Είιίθδβ, Ογθοο - ΟΗοίΙοδδα θ Εαΐίηα. Ταοθ. 

ΡβΓοΙιό ? 
ΝΙΟΟΒΑΟδ Β. ΤΟΜΑΌΑΚΙ8 . 

1. ΡβΓ νοί. IX (Νΐΐί&δ) νβάί «Εκκλησιαστικός Φάρος» 59, 1977, ρρ. 152-161. 

2. νβ<ϋ Β & ΐη ρ β, Α Ββχίοοη, ρ. 40, ΐη Ιβτηηιαία: εικονολάτρης, είκονοφίλης, 

εικονοκλάστης, είκονομάχος βίο. Νβ είκονόδουλος ηβιηβηο είκονοδουλεία δοη Γβ^ίδίΓαΙχ 

ηβΐ Ιβδδϊοί. 

'Η βυζαντινή πολιτική, εις τον τομέα του έλέγχου του πληθωρισμού 

και τής αναπροσαρμογής των τιμών, είναι ελάχιστα γνωστή. 'Η πολιτική 

αυτή είναι εντελώς άγνωστος διά τον Ζ/ αιώνα. Διά τον αιώνα τούτον μονον 

ή έξέλιξις του βάρους των βυζαντινών χάλκινων νομισμάτων παρέχει ώρι- 

σμένας ενδείξεις διά τήν κατάστασιν τών βυζαντινών δημοσίων οικονομικών. 

Κατά τήν διάρκειαν του Ζ αίοίνος, τό βυζαντινόν χαλκινον νόμισμα 

καθίσταται συνεχώς έλαφρότερον1. Ό υπολογισμός όμως του νομισματικού 

πληθωρισμού είναι δυσχερής, διότι σπανιώτατα δύο χάλκινα νομίσματα 

τής αυτής κοπής έχουν τό ίδιον βάρος. Ό τρόπος υπολογισμού του βάρους 

εις τά βυζαντινά νομισματοκοπεία, ή φθορά τών νομισμάτων έξ αιτίας τής 

κυκλοφορίας, αί άλλο ιώσεις του μετάλλου έξ αιτίας του χρόνου καί του τό¬ 

που διατηρήσεως, είναι αί κυριώτεραι αίτίαι τών μεγάλων διαφορών βάρους, 

αί όποιαι παρατηρούνται σήμερον προκειμένου περί του ίδιου νομίσμ.ατος 

τής αυτής κοπής2. Ουτω είναι αδύνατον νά σχηματίσου μεν σοαρή ιδέαν τής 

βυζαντινής νομισματικής καί τιμαριθμικής πολιτικής εις περιόδους κρίσεων 

καί εντόνων πληθωριστικών τάσεων, άν δεν διαθετωμ,εν παραλλήλους γρα- 

πτάς μαρτυρίας. 

1. Πρβλ. Α. Κ. Ββ1Ππ§·6Γ - ΡΙι. Κτίβίδοη, 0&1&1ο§ιιβ οί ΙΙιο 
Βγζ&ηϋηβ Βοϊηδ ίη ίλβ ΌυπιΙι&Γΐοη ΟαΒ5 Οοΐΐββί,ίοη βηθ ίη ίΐιβ ΑΠιίΙίβιηοΓβ Εοΐΐβ- 

οίΐοη, II: ΡΙι. ΟτίβΓδοη, Ρΐιοβ&δ Ιο Τΐιβοάοδίχΐδ III (602-717), ΜΑδΙπη^Ιοη, 

Β.Ο., 1968, σσ. 23, 27, Β. Μ 9.1 9. £ η θ, Βη δηοοθδδΐοη ά’Ηβΐ'ηοϋυδ, Κβναβ 
Ββΐ£θ (Ιο Νιιπώπι&Ιίφΐβ βΐ άβ 8Ϊ£ί11θ£Γαρίιίβ 122, 1976, σσ. 87-98, θβοίΐβ Μογ- 

τίδδοη, Οαΐηΐο^ηθ 4βδ ιηοηπαΐβδ Βγζαηίίηβδ άβ 1& ΒίΒΙίοΙίΐθςιΐθ Ν&ϋοηηΐβ, Ι-ΙΙ, 
Ραπδ 1970, σ. 260, Ρ. Υαηηοροηΐοδ, Β’Ηθχα^ΓδιηΊηιβ. Β'η ιηοηη&γα£β θγ- 

ζαηΐΐη βη ατ^βηί θιι VII6 δίβοΐβ (Ρυθίίοηΐΐοιίδ ά’ΗΐδΙοίΓβ άβ ΓΑτΙ βΐ ά’ΑΓοΒέοΙο^ϊβ 
άβ ΡυηίνθΓδΐΙβ θβ Βουναίη, XI = Λ'ΐΐΓηίδηι&1ίθ3 Βοναηίβηεί&, 3), Βοηναίη-Ια-Νβυνβ 

1978, σσ. 90-99. 
2. 'Η κυριωτέρα τών αιτιών είναι ασφαλώς ό τρόπος υπολογισμού του βάρους τών 

χάλκινων νομισμάτων εις τά βυζαντινά νομισματοκοπεία. Συνήθως ύπελογίζετο ή κοπή 
ενός ώρισμένου άριθμοΰ νομισμάτων άνά λίβραν μετάλλου. Ό τρόπος αυτός παρουσίαζε 
δν βασικόν μειονέκτημα: οί νομισματοκόποι ήσαν ύποχρεωμένοι νά αυξάνουν ή νά μειώ¬ 

νουν τό βάρος τών τελευταίων τεμαχίων μιας λίβρας, εάν διεπιστοΰτο οτι τό υπόλοιπον 
μέταλλον ήτο όλιγώτερον ή περισσότερον τοΰ κανονικώς άπαιτουμένου διά τά ύπο- 

λειπόμενα νομίσματα. Μία βραχεία σημείωσις διά τήν κοπήν «άνά λίβραν», ίδέ Υαη- 

η ο ρ ο η I ο δ, Ηβχδ^Γ&ηπηβ, σ. 85. 
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Διά τούς προαναφερθέντας λόγους, εν χωρίον του Πασγαλίου Χρονι¬ 

κούς άναφερόμενον εις προσπάθειαν έξισορροπήσεως τιμών καί νομισματι¬ 

κού πληθωρισμού, κατά την διάρκειαν της βασιλείας τού 'Ηρακλείου {610- 

641), δεν ετυχε της δεούσης προσοχής έκ μέρους των ερευνητών1. 

Το Πασχάλιον Χρονικόν τοποθετεί εις την Κωνσταντινούπολή καί εις 

τό έτος 626 μίαν περίεργον αναταραχήν2. Την Παρασκευήν, 14ην Μαΐου, 

παραμονήν τής εορτής τής Μεσοπεντηκοστής, οί Σχολάριοι τήςπρωτευούσης καί 

τινες των πολιτών, συνεκεντρώθησαν εις την “Αγίαν Σοφίαν διαμαρτυρό- 

μενοι κατά τίνος Ίωάννου Σεισμού διότι ήθέλησε νά ύψώση την τιμήν τού 

«ψωμιού» των Σχολαρίων. Ό Πατριάρχης Σέργιος έπενέβη προσωπικώς 

καί ύπεσχέθη εις τούς διαδηλωτάς την ρύθμ,ισιν τού θέματος, έφ’ όσον θά 

έδέχοντο νά άποσυρθούν από τον χώρον τού ναού καί νά επιτρέψουν την ομα¬ 

λήν διεξαγωγήν τής λειτουργίας3. 

Τήν έπομένην, Ιδην Μαΐου, τά αυτά άτομα συνεκεντρώθησαν έκ νέου 

εις τήν 'Αγίαν Σοφίαν διαμαρτυρόμενα καί πάλιν εναντίον του Σεισμού. 'Ο 

Πατριάρχης Σέργιος, ό έπαρχος τών πραιτωρίων Αλέξανδρος, ό σπαθάριος 

Λεόντιος καί τινες άλλοι τών αρχόντων άνήλθον διαδοχικώς εις τον άμβωνα 

καί προσεπάθησαν νά ηρεμίσουν τούς διαδηλωτάς. Οί τελευταίοι όμως έζή- 

τουν τήν άμεσον παραίτησιν τού Σεισμού. Ό Ιωάννης Σεισμός ύπεχρεώθη 

τελικώς εις παραίτησιν καί αί «εικόνες» του κατεβιβάσθησαν άπό τήν θέσιν 

τού ναού, ένθα εύρίσκοντο άνηρτημέναι. Ό έπαρχος Αλέξανδρος έλαβε καί 

πάλιν τον λόγον ύποσχεθείς τήν επαναφοράν τής παλαιάς τιμής διά τον άρ¬ 

τον τών Σχολαρίων4. 

Μετά τήν σχετικώς μακράν αυτήν εισαγωγήν, το κείμενον άναφέρει 

τον λόγον τής όλης αναταραχής: ό Ιωάννης Σεισμός προσεπάθησε νά ύψώση 

1. Έξ όσων γνωρίζομεν, ούδεμία διεξοδική μελέτη τοΰ χωρίου υπάρχει.Μερικαί παρα¬ 

τηρήσεις έγένοντο ύπό τοΰ Ά. Στρατού, Τό Βυζάντιον στον Ζ'αίώνα, II, Άθήναι 

1966, σσ. 496-497, Κ. Ε γ ΐ ο 3 5 ο η, Ββνίδϊη^ 8 Όαίβ ΐη Ιίιβ Οΐιτοπίοοη Ροδοΐΐίύβ, 

εις ΙοίΐΓύυοΙι <1ογ ΟδίβΓΓβϊοΙτίΐδοΙιβη θνζαηί,ΐηίδοΐιβη Οβδβΐΐδοΐι&ίί, 17, 1968, σσ. 19-20, 

Ρ. Υ 8. η η ο ρ ο η 1 ο 5, Ε« βοοϊβίβ ρτοίδηο θ&ηε Ι’θΐηρίΓΒ ύγζ&ηίίη άβδ VII6, VIII® 

βί IX® δΐβοΐβδ (υηΐνβΓβΐί,β ύθ Εουνδίη. Κβοποΐΐ άβ Ττανεαιχ άΉΐδίοίτθ θίόβ ΡΜ- 

1ο1θ£Ϊβ, 6ε 3ΘΓΪΒ, ί33θ)ου)6 6), Εουν&ϊη 1975, σ. 155, Υαηηορουΐοδ, Ηβχα- 

£Γ3πυηβ, σσ. 100-101. 

2. Τό έτος τών γεγονότων εξάγεται άπό τήν χρονολογικήν σημείωσιν τοΰ Πασχα- 

λίου Χρονικού, έκδ. Ε. Ό ΐ η δ ο γ £, εις ΟοΓρυβ δοΓίρΙοηιιη Ηΐ$ίοπ8β Βγζ8ηΙΐη8β, 

Ι-Π, Βοηηαβ 1832, σ. 715,3. 

3. Πασχάλιον Χρονικόν, σ. 715, 9-ΐό. "Οσον άφορα εις τούς Σχολαρίους, έξ έπαγγέλ- 

μ,ατος στρατιώτας επιφορτισμένους με τήν άσφάλειαν τών άνακτόροιν καί τής αύτοκρατο- 

ρικής οικογένειας, ίδέ Υ 8 Π Π Ο ρ Ο υ 1 ο 5, δοοίβΐβ, σ. 145. 

4. Πασχάλιον Χρονικόν, σσ. 715,15-716,5. 
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την τιμήν τού ψιομιον απο τρεις εις οκτώ φόλλεις. άλλ’ ό θεός κατέβαλε τήν 
βουλήν αυτού1. 

Η διηγησις τού Πασχαλιου Χρονικού δεν είναι πάντοτε σαφής καί 

θει.ει ερωτήματα τών οποίων η απάντησις δεν είναι εύχερής. Θά προσπα- 

Οησωμ,εν να απαντησωμεν εις εκείνα τά όποια σχετίζονται αμέσως ή εμμέ¬ 

σως με τον πληθωρισμόν καί τήν τιμαριθμικήν πολιτικήν. 

Το πρώτον ζήτημα, τό όποιον πρέπει νά έξετασθή, άφορα τον χαρα¬ 

κτήρα τών τιμών τών άναφερομένων ύπό τού Πασχαλιου Χρονικού. Αί τιμαί 

αυται δεν ήσαν τρέχουσαι. Π ροκειται περί ειδικών τίμιων εφαρμοζόμενων 

δια το προσωπικόν τών Σχολών αί τιμαί τοΰ ελευθέρου εμπορίου δεν είναι 

γνωσταί. ΜΙ προνομιακή μεταχείρισις ώρισμένων ομάδων πολιτών άπε- 

τέλει βυζαντινήν παράδοσιν έως τών άρχών τοΰ Ζ' αίώνος, κυρίως εις τον 

τομ,εα τών κρατικών μονοπωλίων, μεταξύ τών όποιων τό μονοπώλιον τοΰ 

άρτου ήτο έκ τών σπουδαιότερων2. Αί οίκονομικαί δυσχέρειαι τών πρώτοιν 

ετών τής βασιλείας τοΰ 'Ηρακλείου3 καί ή έν συνεχείοΓ*άπ<»λεία τής Αίγύ- 

πτου συνετέλεσαν εις τήν προοδευτικήν κατάργησιν του δικαιώματος ώρι¬ 

σμένων πολιτών διά τήν αγοράν τού άρτου εις τιμάς μικροτέρας τών τοΰ 

ελεύθερου εμπορίου4. Προφανώς, οί Σχολάριοι άπετέλουν μίαν τών τελευ¬ 

ταίων ομάδων, ει μη την τελευτάίαν, ή όποια διετήρει τό προνόμιον τούτο 
έως τοΰ 626. 

Τό δεύτερον θέμα, τό όποιον χρήζει έξετάσεως άφορα εις τήν διαβεβαίω¬ 

σή τοΰ κειμένου, ότι ή όλη ενέργεια τού Ίωάννου Σεισμού είχεν ώς άντι- 

1. Πασχάλιον Χρονικόν, σ. 716,5-8. 

2. Γνωρίζομεν παραδείγματος χάριν ότι ώρισμένοι πολΐται τής πρωτευούσης έ- 

Λάμβανον δωρεάν άρτον (πρβλ. Πασχάλιον Χρονικόν, σ. 711, 9-15). Κατά τον Νικηφόρου, 

Ιστορία σύντομος, έκδ. Οι. άβ Βοογ, Γίρ3Ϊ8Β 1880, σ. 6,27 καί τόν Ίουστινιάνειον Κώ¬ 

δικα, εκδ. Ρ. ΚΓϋβ-βΓ, 10η εκδοσις, ΕβγΗπ 1929, XII, 37, 1-19 καί XII, 38, 1-2, οί στρα- 

τιώται εΐχον δικαίωμα δωρεάν διατροφής κατά τήν περίοδον τών εκστρατειών. Ή ιου¬ 

στινιάνειος νομοθεσία άναφέρει έπίσης άλλας όμάδας πολιτών, αί όποΐαι εΐχον πολλαπλά 
προνόμια εις τόν τομέα τής άγοράς. 

3. Θεοφάνους, Χρονογραφία, έκδ. Οι. άβ Βοογ, Γίρ8Ϊ8β 1883, έπανέκδοσις Ηίΐ- 

άβ,δλβίπΐ 1963, σσ. 299,32-300,4: ή οικονομική κατάστασις τοΰ βυζαντινού κράτους 

ήτο οικτρά κατα τήν διάρκειαν τών πρώτοιν ετών τής βασιλείας τοΰ Ηρακλείου, έξ αίτιας 

τής κακής διαχειρίσεως τοΰ Φωκά, τών άβαροσλαυϊκών επιδρομών καί τών περσικών 

πολέμων. Άναλόγους πληροφορίας παρέχουν καί αί άλλαι πηγαί. Γενικήν έπισκόπησιν 

τής οικονομικής καταστάσεως τοΰ κράτους εις ’Α. Στράτον, Τό Βυζάντιον στον Ζ' 

αιώνα, I, Άθήναι 1965, σσ. 160-165 καί 242-245. 

-ι. Πρόκειται περί τών καλουμένων «πολιτικών άρτων», οί όποιοι Ιως τοΰ έτους 

617/618 διενέμοντο δωρεάν είς ώρισμένους κατοίκους τής Κωνσταντινουπόλεως. Κατά 

τό_ Πασχάλιον Χρονικόν, σ. 711,9-ι5, διά τό έτος 617/618, οί δικαιούχοι τών πολιτι¬ 

κών άρτων έπρεπε νά καταβάλουν τρία νομίσματα, ενώ άπό τοΰ επομένου έτους ό θεσμός 
τών πολιτικών άρτων κατηργήθη. 
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κειμενικόν σκοπόν την βοήθειαν του βυζαντινού στρατού1. Είναι γνωστόν 

ότι' 6 βυζαντινός στρατός εύρίσκετο τό 626 εις την Περσίαν έχων,έπί κεφα¬ 

λής τον αύτοκράτορα2. Αί όλίγαι εκατοντάδες φόλλεων, τάς δπο£ας το μέ- 

τρον ήτο δυνατόν νά άποφέρη, άπετέλει ποσόν άμελητέον διά τάς άνάγκας 

του βυζαντινού στρατού. Τούτου ένεκα, ή ενέργεια τού Σεισμού πρέπει νά 

θεωρηθή άπό άλλης σκοπιάς. Τό βυζαντινόν θησαυροφυλακίου , διέρχεται 

περίοδον σοβαράς κρίσεως, εις σημεΐον ώστε οίαδήποτε οικονομία, καί η 

πλέον ασήμαντος, ήτο εύχαρίστως δεκτή». Παραλλήλως ή βυζαντινή διοί- 

κησις φαίνεται αποφασισμένη νά κατάργηση τό καθεστώς των προνομιακών 

μεταχειρίσεων, τό όποιον άπετέλει άσφαλώς πρόκλησιν διά τό δοκιμαζόμενον 

κοινόν τής Κωνσταντινουπόλεως4 5. 

Εις την διήγησιντού Πασχαλίου Χρονικού άναφέρονται ώρισμένα πρόσω¬ 

πα τής κεντρικής βυζαντινής διοικήσεως, των ■ οποίων όμως ή συμμετοχή 

εις τά γεγονότα δεν είναι αρκούντως σαφής. 'Η άποσαφηνισις τής θεσεως 

καί τής συμμετοχής έκαστου εις τά γεγονότα, αποτελεί το επόμενον έξετα- 

στέον Θέμα. 
Τό κεντρικόν πρόσωπον τής διηγήσεως είναι άναμφιβόλως 6 Ιωάννης 

Σεισμός, έναντι τού όποιου ό συντάκτης τού Πασχαλίου Χρονικού δεν τρέφει 

όπωσδήποτε συμπάθειαν. Προσπαθεί νά μεγαλοποίηση ^τον άριθμόν τών 

δύση ρέστη μενών σημειώνων ότι έκτος τών Σχολαρίων και άλλοι πολλοί του 
πλήθους5 ελαβον μέρος εις την διαδήλωσιν τής 14ης Μαΐου 626. 'Τποθέ- 

τομεν οτι πρόκειται περί τών μελών τών οικογενειών τών θιγομένων Σχολά- 

1. Πασχάλιον Χρονικόν, σ. 715,ΐ2-ι3: θελήσαντος έπάραι τά ψωμιά τών σχολών 

ι:1ς όνομα τών στρατιωτών. 
2. Ό Ηράκλειος έγκατέλειψε την πρωτεύουσαν την Δευτέραν του , Πάσχα, 5 

Απριλίου 622 διά την προετοιμασίαν του πολέμου κατά τών Περσών. 'Γπεχρεώθη να επι- 

στρέψη εις την Κωνσταντινούπολιν τάς άρχάς του 623, λόγω τοΰ^ άβαρικοΰ κινδύνου. 

Έγκατέλειψεν έκ νέου την πρωτεύουσαν τον Μάρτιον του 623 καί επί κεφαλής του βυ¬ 

ζαντινού στρατού έβάδισε κατά τής Περσίας. ’Έκτοτε καί εως τού ^ 628 άπουσίαζε· συνε¬ 

χώς είς τό μέτωπον. Διά μίαν συνοπτικήν έκθεσιν τών γεγονότων, ίδέ Ο. Ο 8 ί Γ ο § ο Γ- 

8 ]ί υ, ΗΪ8ί.οΪΓβ <1β Ι’βί&Ι, 1)7ΜηΙίη, γαλλική μετάφρασις όπό 3. Ο ο ιι ϊ 11 & γ δ, Ρ8- 

ΓΪ8 1969, σσ. 129-132. ( 
3. ΤΙ πτωχεία τού κρατικού θησαυροφυλακίου είναι έκδηλος είς τόν Θεοφάνη, 

σσ. 302,84-303,3, ένθα άναφέρεται ότι ό Ηράκλειος ήναγκάσθη νά λάβη ώς δάνειον 

τά σκεύη τών εκκλησιών προκειμένου νά έξοικονομήση τά μέσα διά την έναρξιν του κατα 

τών Περσών πολέμου. 
4. 'Υπό τό πρίσμα τούτο δέον όπως θεωρηθή ή άπόφασίς καταργήσεως τής διανο¬ 

μής τών «πολιτικών άρτων», πρβλ. Πασχάλιον Χρονικόν, σ. 711,9-15. Ό Στράτος, 

Π, σ. 497, όμιλεΐ επίσης περί προσπάθειας ανακοπής τής κερδοσκοπίας ΤΗ άποψις αύτη, 

ή όποια προϋποθέτει ότι οί Σχολάριοι μετεπώλουν τόν άρτον είς τιμάς τού ελευθέρου εμπο¬ 

ρίου, δέν είναι άποκλειστέα. 

5. Πασχάλιον Χρονικόν, σ. 715,ιι. 
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ρίων καί πιθανόν περί ώρισμένων άλλων ατόμων, τά όποια εϊχον προσφάτους 

πληγή άπό παρόμοια μέτρα1. 'Η εκφρασις πολλοί τον πλήθους του Πασχα- 

?.ιου Χρονικού, είναι τουλάχιστον υπερβολική. 'Η έχθρότης τού συντάκτου 

τού κείμενου έναντι τού Σεισμού είναι επίσης εμφανής είς τό τελευταΐον 

μέρος τής όιηγησεως. Το κείμενον προσπαθεί νά πείση τόν αναγνώστην ότι 

τά μέτρα τού Σεισμού ήσαν αντίθετα τής θεϊκής θελήσεως2. Παρ’ όλα αυτά, 

ο Ιωάννης Σεισμός ήτο μία τών σπουδαιοτέρων διοικητικών προσωπικοτή¬ 

των τής βυζαντινής διοικήσεως. Τό κείμενον αναφέρει ότι «αί εικόνες» του 

εύρίσκοντο άνηρτημέναι είς τήν 'Αγίαν Σοφίαν, σαφής ένδειξις τής σπου- 

δαιοτητος τής θεσεως τού Σεισμού3. 'Όσον αφορά είς τάς αρμοδιότητας τού 

προσώπου, υποθέτομεν ότι ήσαν οικονομικού χαρακτήρος καί ίσως σχετικαί 

προς τον ανεφοδιασμόν τής προοτευούσης. Εύρισκόμεθα προ ενός οικονομο¬ 

λόγου μέ τεχνοκρατικόν χαρακτήρα. 'Η συμπεριφορά του κατά τήν διάρ¬ 

κειαν τών ταραχών ενισχύει την εντύπωσιν ταύτην: δέν ανέρχεται είς τόν 

άμβωνα τής 'Αγίας Σοφίας διά νά δικαιολογήση τά μέτρα τά οποία έλαβε 

καί επί πλέον προτιμά νά παραιτηθή παρά νά ένδώση είς τάς πιέσεις τών 

Σχολαρίων. 

Η προσωπικοτης και ό ρό>νος τού Πατριάρχου Σέργιου παρουσιάζον¬ 

ται έντόνως είς τό χωρίον τού Πασχαλίου Χρονικού. 'ΙΙ, θέσις τού Πατριάρ¬ 

χου ήτο λεπτή: εκτός τών έκκλησιαστικών του καθηκόντων, ήσκει επίσης 

καθήκοντα αναλογα άντιβασιλέως4. Προσπαθεί ταυτοχρόνως νά άποφύγη 

τας ταραχας, να επαναφέρη τήν τάξιν, νά έπιτρέψη τήν άκώλυτον έκτέλεσιν 

1. Οί τέως άπολαμβάνοντες τού προνομίου τών πολιτικών άρτων, τούς όποιους 

τό Πασχάλιον Χρονικόν, σ. 711 ,ιχ-12, ονομάζει κτήτορας τών πολιτικών άρτων. 

2. Πασχάλιον Χρονικόν, σ. 716,7-8. 

3. Αι «εικόνες» ή «σήματα» τών σπουδαιοτέρων προσώπων τής αυτοκρατορίας 

ετοποθετοΰντο εις τούς χώρους συγκεντρώσεως τού πλήθους, όπως ή 'Αγία Σοφία, ό 'Ιπ- 

πόδρομος κλπ., παρά τάς «εικόνας» τού αύτοκράτορος. Ή θέσις τών εικόνων ήτο αύστη- 

ρώς καθωρισμένη καί ανάλογος τής σπουδαιότητος τού προσώπου. Τυχόν μετακίνησις 

τής είκόνος ήτο δυνατόν νά όχη απροβλέπτους συνέπειας. Ούτω επί Φωκά, συμφώνως 

προς τήν διηγησιν τού Θεοφανούς, σ. 294,ιι-26, ό γαμβρός τού αύτοκράτορος ΓΙρίσκος 

εθεωρηθη ύποπτος συνωμοσίας, διότι τά εμβλήματα του έτοποθετήθησαν είς τό αυτό ση¬ 

μεΐον καί ύψος τών τού βασιλέως. Δέν γνωρίζομεν δίατί ό Στράτος, II, σ. 497, 

υιοθετεί την γνώμην τού Ι_ι 6 1) ο & υ, ή οποία αφορά είς παλαιοτέραν εποχήν, καί ερμη¬ 

νεύει τήν λέξιν «εικόνες» ώς αγάλματα. Νομίζομεν ότι έπρόκειτο περί πραγματικών ει¬ 

κόνων, δεδομένου ότι ή τοποθέτησις αγαλμάτων είς τούς ναούς ήτο άπηγορευμένη. "Αλ¬ 

λωστε, το Πασχαλιον Χρονικόν, σ. 701,15, μνημονεύει επίσης την εικόνα τού Φωκά, ή 

όποια έπυρπολήθη υπό τού όχλου κατά τήν έπίκράτησιν τού Ηρακλείου τό 610. Είς τό 
σημεΐον τούτο, σαφώς δέν πρόκειται περί αγάλματος. 

4. Παρ’ όλην τήν σιγήν τών πηγών, οί Ιστορικοί θεωρούν βέβαιον ότι ό Πατριάρ¬ 

χης Σέργιος έξετέλει καθήκοντα άντιβασιλέως κατά τήν διάρκειαν τής απουσίας τού Η¬ 

ρακλείου, πρβλ. Στράτον, I. σ. 235. Άντιθέτως ό Θεοφάνης, σ. 303,3-6, άναφέρει 
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των θρησκευτικών τελετών και νά υπεράσπιση τον Σεισμόν. 'Η πολιτική 

του ίκανότης εσχεν αποτελέσματα μόνον τήν 14ην Μαΐου, όταν οι διαδηλω- 

ταί, πεισθέντες εις τάς υποσχέσεις του περί ταχείας επίλυσε ως του ζητή¬ 

ματος των, άπεσύρθησαν άπό τον χώρον τής 'Αγίας Σοφίας1. Άντιθετως, η 

έπέμ,βασίς του κατά την δευτέοαν ήμέραν τών ταραχών άπό του άμβωνος 

τής * Αγίας Σοφίας, ούδέν άποτέλεσμα έφερεν2. 

Ό έπαρχος τών πραιτωρίων Αλέξανδρος, εμφανίζεται την δευτέραν 

ήμέραν τών ταραχών καί λαμβάνει τον λόγον δύο φοράς. Κατά την πρώτην 

άπό άμβωνος έμφάνισίν του προσπαθεί, όπως καί ό Πατριάρχης, νά ηρεμι- 

ση τούς διαδηλωτάς καί νά υπεράσπιση τον Σεισμόν. Είναι σαφές ότι ο έπαρ¬ 

χος άπό κοινού μετά του Πατριάρχου καί τού κόμητος Αεοντιου, ειχον απο¬ 

φασίσει νά άποκαταστήσουν τήν τάξιν, χωρίς νά καταργήσουν τα υπο τού 

Σεισμού προτεινόμενα οικονομικά μέτρα. Επειδή ή πολίτικη τού κατευ¬ 

νασμού δεν έσχε άποτελέσματα καί επειδή ούτε ή παραιτησις τού Σεισμού 

ικανοποίησε τούς διαδηλωτάς, ό έπαρχος άνήλθεν καί παλιν επί τού άμβω¬ 

νος καί ύπεσχέθη τήν κατάργησιν τών μέτρων τού Σεισμού3. Δεν αμφιβάλ¬ 

λο μεν ότι ή άπόφασις τού έπάρχου ύπηγορεύθη υπό τού κινδύνου επεκτα- 

σεως τών ταραχών. Δεν γνωρίζομεν άν τελικώς ό έπαρχος επραγματοποιη- 

σε τήν ύπόσχεσίν του καί ήρε τά μέτρα. Τό γεγονός όμως ότι ο έπαρχος 

υπόσχεται τήν άρσιν άποφάσεως, ή οποία έλήφθη τή συνεργία του, επι¬ 

τρέπει νά ύποθέσωμεν οτι ό Αλέξανδρος προσπαθεί να κατευναση τα πνεύ¬ 

ματα καί ταυτοχρόνως νά κερδίση χρόνον4. 

ότι ό αύτοκράτωρ άπλώς έζήτησεν άπό τον Πατριάρχην Σέργιον καί τον πατρίκιον Βώ- 

νον νά εποπτεύουν την διοίκησιν του κράτους, τήν οποίαν θα εξησκει ο συναυτοκρατωρ 

καί υιός του αύτοκράτορος, Κωνσταντίνος Γ'. Τήν αυτήν γνώμην έχει καί ο Ο δίτο¬ 

μο Γ 5 1ί γ, σ. 129. Δέν έχομεν επίσημον άνακήρυξιν του πατριάρχου εις τήν θέσιν του 

άντίβασιλέως, άλλ* εις τήν πράξιν ό Σέργιος ένήργει ώς άντιβασιλεύς. Τούτο εξηγεί: καί 

τήν πράξιν τών διαδηλωτών, οί όποιοι άπηυθύνθησαν κατ’ αρχήν είς τον πατριάρχην διά 

μή εκκλησιαστικής φύσεως θέμα. 

1. Πασχάλιον Χρονικόν, σ. 715,14-15. 

2. Πασχάλιον Χρονικόν, σ. 715,18-22. 

3. Πασχάλιον Χρονικόν, σ. 716, 4-δ: Άπό άρτι προς εμέ έχετε χάριν τών ψωμίων 

και ελπίζω εν τάχει ποιώ διόρθωσιν είς αυτό. "Οπως είναι γνωστόν, ο έπαρχος πραιτω- 

ρίων είχε, συν τοΐς άλλοις, εύρείας οίκονομικάς αρμοδιότητας, πρβλ. ΟδίΓΟ §0Γδ1ίγ, 

σ. 128, καί Ε. 8 ϊ ο ί η, 81ικΒ6η ζιιγ Οεδούϊϋΐιίβ άβδ Ιιγζ&ηϋηΐδοΐιβη ΚθϊοΙιθβ, νοΓ- 

ηθΐιηιΐΐού υιιίβΓ δβη Κ&ΐδβΓΠ ΙιΐδΙίηυδ II υηά ΤΐΠοΓίλΐδ Οοηδίαηΐίηυδ, 81ιιίί£<ΐΓΐ 

1919, σ. 147. 
4. Τό ύφος τής προσφωνήσεως τοΰ έπάρχου Αλέξανδρου (Πασχαλιον Χρονικόν, 

σ. 716,4-5), δεικνύει ότι ό σκοπός του είναι περισσότερον ή αποτροπή τής έπεκτάσεως 

τών ταραχών. Διά τον λόγον τούτον, δέν λαμβάνει ούδεμιαν συγκεκριμένην υποχρεωσιν, 

άλλ1 άπλώς έκφράζει τήν ελπίδα ότι θά δυνηθή νά διορθώση ταχέως την κατάστασιν. 

5-3-1981 
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Ό ρόλος καί αί αρμοδιότητες τοΰ κόμητος Αεοντιου δέν είναι σαφείς 

είς τό κείμενον. Πρόκειται περί προσώπου υψηλά ίσταμένου, τρίτου είς τήν 

ιεραρχίαν μετά τον Πατριάρχην καί τον έπαρχον τών πραιτωρίων1. Έπί 

πλέον ό Λεόντιος, φέρει τον υψηλόν τιμητικόν τίτλον τοΰ σπαθαρίου2. 'Η 

στάσις του προ τών διαδηλωτών είναι άνάλογος τής του Πατριάρχου καί 

τού έπάρχου: προσπαθεί νά υπεράσπιση τον Σεισμόν. Ό ΌΐβΜ προτείνει 

τήν διόρθωσιν τοΰ άξιώματος τοΰ Αεοντιου άπό «κόμητος τού όψαρίου)) 

είς «κόμητα τού όψικίου»3. 'Η άποψις τοΰ Όίβΐιΐ έχει υπέρ αυτής τήν βυ¬ 

ζαντινήν ιστορικήν πραγματικότητα, 6~ως είναι σήμερον γνωστή4, είναι 

όμως πάντοτε άμφισβητήσιμος έως τής προσαγωγής αποδείξεων5. 

Τό σπουδαιότερον έκ τών προβλημάτων τά όποια δημιουργεί τό υπό 

έξέτασιν χωρίον, άφορα τό ύψος τής αύξήσεως τοΰ «ψωμίου», ή οποία προε- 

κάλεσε την έξέγερσιν τών Σχολαρίων. 'Η έντύπωσις, τήν οποίαν δημιουργεί 

1. Τό Πασχάλιον Χρονικόν, σ. 715,18-21, παρεμβάλλει μεταξύ του έπάρχου 

Αλεξάνδρου καί τοΰ κόμητος Λεοντίου καί αλ?ωνς τινάς τών αρχόντων, τών οποίων δέν 

παραδίδει τό όνομα, ή διότι ήσαν άσχετοι προς τό ζήτημα, ή διότι ήσαν άσήμαντοι. Ή 

ονομαστική άναφορά τοΰ Λεοντίου, μετά μνείας τοΰ τίτλου καί τοΰ άξιώματός του, πείθει 

ότι πρόκειται περί προσώπου γνοιστοΰ είς τήν βυζαντινήν διοίκησιν. 

2. Περί τοΰ τιμητικού τίτλου τοΰ σπαθαρίου είς τάς άρχάς τοΰ Ζ' αίώνος, ίδέ Υ&Π- 

π ο ρ ο υ 1 ο 8, δοοιβίέ, σσ. 54-55. 

3. (Πι. ϋ ϊ β ίι 1, έν ΒγζαηίΐηΪ8θ1ΐ6 Ζβϊΐδοΐιπίΐ 9, 1900, σ. 677 (βιβλιοκρισία 

τοΰ έργου τοΰ Η. 6 β 1 ζ β γ, Όϊβ Οθηβδϊδ άβΓ Ι>γζ3ηί,ΐηί$ο1)βη Τ1ΐθπΐθπνβΓ£β8δυη§, 

Εβίρζί^ 1899). Ή γνώμη τοΰ ΒϊθΠΙ έγινε δεκτή άπό τούς περισσοτέρους συγχρόνους 

ιστορικούς, πρβλ. Σ τ ρ ά τ ο ν, II, σσ. 721-722, λΥ. Ε η δ 8 I ί η, Τ>6Γ Κ&ϊδβΓ Ηβ- 

ταοΐβϊοδ υηά άΐβ Τίιοπ)θην6Γί&δδΐιη§, Βγζθηΐίηΐδοΐιβ ΖβίίδοΙίΓΪΓί 46, 1953, σσ. 366- 

367, Ο. ΟείΓΟ^ΟΓδΙιγ, 8ιζγ Ια. άαί,β ιΐο Ια οοπιροδϋΐοη άυ ΕΐνΓβ άβδ Τϊιβιηβδ 
βΐ δΐΐΓ Γβροηυβ άβ Ια οοηείίίπΐ.ΐοη άβδ ρΓβκιίβΓδ ΙίιβΓηβδ (ΓΑδίβ ΜΐηβιΐΓβ, Βγζαηίίοη 

23, 1953, σ. 50. 

4. 'Τπέρ τής γνώμης τοΰ Όϊβΐΐΐ συντρέχουν τά κάτωθι στοιχεία: 'Ο στρατηγός 

τοΰ Όψικίου κατά τον Ζ' αιώνα έφερε, ώς καί ό Λεόντιος, τον τίτλον τοΰ σπαθαρίου, πρβλ. 

Θεοφάνην, σ. 438,12-13. Ό βαθμός τοΰ κόμητος ήτο στρατιωτικής φύσεως καί δέν προσ- 

άδει είς πρόσωπον άσχολούμενον μετά τής άγοράς τών ίχθύοιν. ΤΙ θέσις τοΰ «κόμητος 

τοΰ όψαρίου» δέν άναφέρεται ύπ’ ούδενός άλλου κειμένου. 'Η πρωτεύουσα εύρισκετο εις 

τήν περιοχήν τοΰ θέματος τοΰ Όψικίου καί ήτο δυνατόν ό στρατηγός τής περιοχής νά ειχεν 

αρμοδιότητας καί έπί τών στρατιωτικών δυνάμεων τών σταθμευουσών είς τήν Κωνσταντι¬ 

νούπολή. 

5. Εναντίον τής άπόψεως τοΰ Πίβΐιΐ είναι τό γεγονός ότι είς τήν προκειμένην περί- 

πτωσιν δέν άποκλείεται νά παρενέβη ό άρμόδιος έπί τής άγοράς τών ιχθύων, υποσχόμενος 

άλλας διευκολύνσεις, είς άντάλλαγμα τών υπό τοΰ Σεισμοΰ προτεινομένων μέτρων. Μόνον 

παράλληλος Ιστορική ή παλαιογραφική μαρτυρία είναι δυνατόν νά κλείση όριστικώς τό 

θέμα. 

Σημ. συντάξεως ΕΕΒΣ: Τό όψονύόψάριον άρχικώς σημαίνει τό προσφάγιον, παν τό 

μ.ετά άρτου έσθιόμενον. Ό κόμης τοΰ όψαρίου πιθανώς είναι τιτλοΰχος έπί του έπισιτισμοΰ. 

ΕΕΒΣ, ΜΔ' 1θ 
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ή ανάγνωσές του κειμένου, είναι οτι ή τιμή του «ψωμιού» ηύξήθη κατά 166 %, 
δεδομένου δτι τδ μέτρον προέβλεπε νέαν τιμήν οκτώ φόλλεων άντί της πα- 
λαιάς των τριών φόλλεων άνά «ψώμιον)). 'Η έντύπωσις αΰτη είναι εσφαλ¬ 
μένη. 'Η φόλλις του 626 ειχεν βάρος 6 γραμμαρίων, ενώ ή φόλλις του 610, 

περίπου 11 γραμμαρίου1. Ούτω, αί τρεις φόλλεις, τάς οποίας έκόστιζε τδ 
«ψώμιον» πρδ τής λήψεως τών μέτρων του Σεισμού, άντιπροσώπευον 33 

γραμμάρια μετάλλου, ενώ αί οκτώ φόλλεις του 626 άντιπροσώπευον 48 γραμ¬ 

μάρια μετάλλου. Διαπιστώνεται ευκόλως οτι ή πραγματική αΰξησις τής 
τιμής του «ψωμ,ίου» άνήρχετο εις 48 %, τά δέ υπόλοιπα εκατοστά άντιπροσώ- 
πευον τήν έξισορρόπησιν του νομισματικού πληθο^ρισμοΰ. Εις τδ σημεΐον 
τούτο εύρισκόμεθα εις τδ κέντρον του προβλήματος τών νομισματικών καί τι¬ 
μαριθμικών πληθοίριστικών τάσεο^ν τής βυζαντινής οικονομίας κατά τήν διάρ¬ 

κειαν τής βασιλείας του Ηρακλείου. Τδ θέμα τούτο χρήζει κατά τήν γνώ¬ 

μην μας, καλυτέρας έξετάσεως. 

Τδ βυζαντινόν νομισματικόν σύστημα, ήτο, ήδη πρδ του 7/ αίώνος, 
τριμεταλλικόν. Τά έξ εύγενών μετάλλων νομίσματα (χρυσά καί αργυρά) 
είχον νομισματικήν αξίαν ’ίσην πρδς τήν μεταλλικήν καί εύρίσκοντο εις στα- 

θεράν σχέσιν μεταξύ των2. Τά χάλκινα νομίσματα ήσαν τρεχούσης χρήσεο^ς 
καί ή αξία των δεν ήτο μόνον μεταλλική, αλλά καί ονομαστική, λόγος διά 
τδν όποιον έφερον επί τής μιας οψεως τδν αριθμόν τών νουμμίων τών οποίων 
τδ βάρος άντιπροσώπευον θεωρητικούς3. Τδ δλον νομισματικόν σύστημα έρ- 

ρυθμκσθη υπό τού Ιουστινιανού Α' τδν Τ' αιώνα4. Τδ κράτος κατεκράτει 
έν ποσοστόν τού μετάλλου ώς δικαίωμα κοπής, ούτως ώστε τδ πραγματικόν 
βάρος τού νομίσματος ήτο πάντοτε μικρότερον τού θεωρητικού βάρους5. 

Ταχέως τδ βυζαντινόν χάλκινον νόμισμα ήρχισεν νά ύφίσταται πιέσεις, 

λόγω τών δυσχερείων, τάς οποίας άντιμετώπιζεν τδ βυζαντινόν κράτος, εις 
τδν τομέα τών δημοσίων οικονομικών. Ούτω, ή μέν ονομαστική άξια τού 

1. Ίδέ ΥαπηοροιιΙοΒ, Ηβχα^αΐΏΓηβ, σσ. 86-88, μετ’ άναφοράς εις τήν 
βυζαντινήν νομοθεσίαν τήν καθορίζουσαν τήν μεταξύ τών εύγενών μετάλλων σχέσιν. 

2. Αύτόθι. 

3. Τό νούμμιον ή νοΰμμος, αντιπροσώπευε 0,56 του γραμμαρίου, πρβλ. Υ «Ο¬ 

ΠΟ ρ Ο 11 1 Ο 5, Ηοχβ^Γ&ηΐΓΠβ, σ. 88, καί Ε. 8 ο 1ι ί 11) « ο 1ι, Βγζ3Λΐίηΐδο1ιβ ΜοΙγο- 

Ιθ£ΐθ (Η&ηδύυοίι άβΓ ΑΗθΓίαηΐ5\νίδ8βηδθ1ι«ίΙ, XII, 4 = Βγζίΐηϋηίδοΐιοδ ΒΑηδΙηιοί!, 

4), Μϋηοΐιβη 1970, σ. 160. 

4. Ή βάσις του συστήματος ήτο τό χρυσοΰν νόμισμα «σόλιδος», τό όποιον ίσο- 

δυνώμει προς 7.200 νούμμια χαλκού, πρβλ. Υ«ηαοροα1θ3, ΗβΧδ^Τίαππίθ, σ. 88, 

καί Ρΐι. ΟτίβΓδοη, Τΐιβ «Τ&ϊοΐοίΐββ ΑΙύβιΊίηί» «ικΐ ίΐιβ ΛΓ«Ιυβ οΓ ίΐιβ δοίίάιΐδ 
ϊη ίΐιβ Γΐίίΐι βη4 8ΐχΙ]ι Οεηΐυπβδ Α.Ό., <Ιουπι«1 οί Κογώππ 8ίικϋβδ 49, 1959, σ. 73-80. 

5. Ε. 8 ο 1ι ϊ η <11 β γ, Οΐβ Κοίοηη δβε Κιιρίβι·§θ1<3β5 υηίβΓ ΚοηκΙδηϋηοδ 
IV., Νυηιΐδίηαΐίδοΐιβ ΖθίίδοΙιηΓΙ 76, 1955, σσ. 33-34, καί σ. 34, σημ. 3. 
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νομίσματος παρέμενεν ή αυτή, ή δέ πραγματική του αξία, τουτέστιν ή με¬ 

ταλλική, έμειούτο συνεχώς διά διαδοχικών μειώσεων τού βάρους τού νομί¬ 
σματος. Κατ’ αυτόν τδν τρόπον, τδ βάρος τών χάλκινων νομισμάτων επι'Η¬ 

ρακλείου ήτο σχεδόν τδ ήμισυ αυτού τής εποχής τού Ιουστινιανού Α'1. 5Επί 
βασιλείας Ηρακλείου τό χάλκινον νόμισμα γίνεται κατά 27% περίπου ελα¬ 
φρότερου τδ 615/616· τδ 624/625 χάνει είσέτι 25% τού βάρους του καί 
τελικώς τδ 633 /634 έτερα 25 %2. Ποιον τδ κέρδος τού κράτους έξ αυτών 
τών μειώσεων τού βάρους του χάλκινου νομίσματος; 

'Η τακτική τής μειώσεως τού βάρους τών χαλ.κίνων νομισμάτων ενι- 

σχυε τδ κρατικόν θησαυροφυλάκιον αμέσως καί εμμέσως. Αμέσως μέν, 
διότι ηύξανε τδν αριθμόν τών κοπτομένων νομισμάτων καί τδ έκ τών δικαιω¬ 

μάτων κοπής κέρδος τού κράτους. Εμμέσως δέ, διότι ηύξανε τά εκ τών φο¬ 
ρών κρατικά έσοδα. Τδ κράτος δεν έδέχετο τά χάλκινα νομίσματα δια την 
έξόφλησιν τών φορολογικών υποχρεώσεων τών πολιτών3. Οί πολΐται ήσαν 
υποχρεωμένοι νά άνταλλάσουν τά χάλκινα νομίσματα πρδς αργυρά ή χρυσά 
διά τήν πληρωμήν τών φόρων καί τδ κράτος είσέπραττε τά έκ τής συναλ¬ 

λαγής έσοδα4. 
Διά τάς άμεσους επιπτώσεις τής μειώσεο^ς τού βάρους τού νομίσματος 

εις τήν καθημερινήν ζωήν τών πολιτών αί πηγαί δεν άναφέρουν ούδέν τδ 
σαοές. Τδ πιθανώτερον είναι οτι αί όνομαστικαί τιμαί τών προϊόντων ανα- 

προσηρμόζοντο μεθ’ έκάστην νομισματικήν άναπροσαρμογήν. 
Μετά τάς παρατηρήσεις ταύτας είναι δυνατόν νά έξαγάγωμεν ώρισμέ- 

να συμπεράσματα διά τήν βυζαντινήν οικονομικήν καί δημοσιονομικήν πο¬ 

λιτικήν κατά τδ πρώτον ήμισυ τού 7/ αίώνος. Εις περιόδους κρίσεων ή τυ¬ 
πική καί προγραμματισμένη άντίδρχσις τού επισήμου κράτους ήτο η μειω- 

σις τού βάρους τού χάλκινου νομίσματος. 'ΙΙ μείο^σις έπέφερε πτώσιν τής 
πραγματικής άξίας τού νομίσματος, έξ ού ή άνάγκη τής άναπροσαρμογής 
τών τιμών τών άγαθών προς έξισορρόπησιν τού νομισματικού πληθωρισμ.οΰ. 

Άπό καθαρώς τιμαριθμικής πλευράς, αί περίοδοι κρίσεων ή πολεμικών επι¬ 
χειρήσεων ένεφάνιζον τδ τυπικόν φαινόμενον τής άνατιμήσεως τών άγαθών 
πρώτης άνάγκης. 'Η άνατίμησις έπεβάλλετο καί ήλέγχετο ύπδ τού κράτους, 

1. Υ 3 η η ο ρ ο α 1 ο 8, Η6Χ«£Γ«ηΐΓηο, σ. 90, καί σ. 95, ή φόλλις, τό σπουδαιό- 

τερον χάλκινον νόμισμα, έπί Ιουστινιανού Α' είχε βάρος 22 γραμμαρίων, ενώ τό 610, 

μόλις 11 γραμμαρίων. Ανάλογος ήτο καί ή κατάστασις τών υποδιαιρέσεων τής φόλλεως. 

2. Διά τάς προοδευτικάς μειώσεις τού βάρους τών χάλκινων νομισμάτων επι βασι¬ 

λείας Ηρακλείου, ίδέ Υ 3 η η ο ρ ο ιι 1 0 8. ΙΙθχ«£Γ«ιηπΐ6, σσ. 95-96. 

3. Ιουστινιάνειος Κώδιξ, X, 72, 15, καί X, 78, 1. 
4. Δέν γνωρίζομεν τό ύψος τών δικαιωμάτων συναλλαγής διά τάς άρχάς τού Ζ' 

αίώνος. Γνωρίζομεν όμως ότι ύπήρχον αύτά τά δικαιώματα, ώς άναφέρει ό Ιωάννης τής 
κλίμακας, ΡΟ ΕΧΧΧΥ1ΙΙ, στ. 724,Ο5-ϋ10. 
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μέσω των μονοπωλίων. Τέλος, είδικώς διά τάς άρχάς του Ζ' αίώνος, το κρά¬ 

τος προέβη εις τον περιορισμόν ή τήν κατάργησιν των προνομίων, τά όποια 

παρείχαν εις τινας ομάδας πολιτών τό δικαίωμα άγοράς εις μειωμένας τιμάς 

των αγαθών. Τό τελευταΐον μέτρον προσέκρουσεν ενίοτε εις τά ώργανωμένα 

συμφέροντα των θιγομένων τάξεων καί προεκάλεσεν εξεγέρσεις, ώς ή υπό 

του Πασχαλίου Χρονικού άναφερομένη. Αί αντιδράσεις όμως αύται παρέμει- 

ναν μάλλον άνευ αποτελέσματος, δεδομένων τών πιεστικών αναγκών, τάς 

οποίας άντιμετώπιζεν τό βυζαντινόν κράτος. 

II. Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

δυΤΙΥΑΙΓΓΟΚΕ ΌΕΕ ΒΙ08 ΏΙ δ. ΡΙΕΑΚΕΤΟ ΙΕ ΟΙΟνΑΝΕ: 
ΝΪΕΟ ΒΟΧΑΡΑΤΚΕδΡ* 

Νβ^Ιΐ απηδίί άβΐΐα δΐοΠα Ρίζ3ηΐΐπ£ΐ να οβΗαΐϊίβηΐθ οοηδΐάβΓ&ίο άίβ$ 

ηεΙ'αΒίιιε 1Ί1 αρπίβ 1034, §ίοι·ηο ΐη οαΐ Μΐοΐιβίβ Ρβίΐθ^οηβ, ΟιθΙγο ίδίί^δ- 

ζΐοηβ άβ] ίΓ3ίθ11ο Οίοναηηΐ ΟΓίαηοΐΓοίο β οοη Ια οοπιρΙΐοΜ <3β11& 1)3- 

8ΪΙΪ883 Ζοο άΐ οιιί βΓ3 ίΐ όπιά ο, δοίΓοοα ο ία 8οΓΙοο3γθ ηβΐΐα ρϊδοίηη Οβί 

ραίαζζο ίΓηρβΓΪαΙθ ίΐ 1)3δίΐ6υ8 Κοιηαηο III Αγ§ϊγο, δΐιοοβάθΐκίο^ΐί Ιο 8ΐ.βδ80 

άί 3ίΐ1 δο^’ΐίο ίηιρΘπηΙβ, οοη Ια <3οη8&οι*ίΐζίοηβ άβΐ ραίπαΓοα ΑΙβδδίο1. 

^ι1θ11α οΐ&ΐα ΐηί&ί-ΐί 8θηι1)Γ3 &83ιιγ£6γθ η δίηιϊιοίο άΓαηίΓη&ΐίοο <ϋ (χιιβίΐβ 

ΟΓΪ81 (ΙθΙΙο 8ΐ3ΐο Ιηζηηΐίηο, οΡβ ανονη ί δοοΐ ρΓοάΐΌΐηι ηβΗα ιηοΗβ άΐ 

Β&δίϋο II (1025) θ οΐιβ ανΓβ1)1)β ί,Γ3ν&£ΐΪ3ίο Βΐδαηζΐο ρβΓ ηιιείδϊ ίηίίο 

ίΐ 8βο. XI, ίϊηο οίοθ 31Γ380Θ8& αί ροίβΓβ άθΐΐα <ϋη&8ΐ-Ϊ3 ά,βί Οοιηηβηί2; 

οπδΐ άΐ οοηδθ^ηβηζβ, Ιγ& οιαϊ, <ϋ οηρίΐ,αΐβ ΐηιροΗαηζη, Ιο δοΐδπια 

άθΐ 10543 θ 1& ρβπϋΐη, ΐοί&ΐβ β άβίΐηϊΐίνα, άβΙΡΙΙαΙΐα ιηθπάϊοηηΐβ, αΐίΐηιο 

αν&ιηροΒίο άβ11Ίιηρβι*ο ίη Οοοίάβηΐθ4. 

* II ρΐ'βδβηΐβ οοηίπΒυίο β δίαίο ο^βΐίο άΐ οοππιηΐβαζΐοηβ αί XV Οοη^Γβδδο 
ΙηΙβΓηαζΐοηαΙβ άΐ ΒΙυάΐ ΒΐζαηΕΐηΐ (Αίβηβ 5-11 δβΙΙβιηΙΐΓβ 1976). 8ΐ πη^Γαζΐαηο ςιιΐ 
φ ΟΓ^αηΐζζαίοπ άΐ ςυβΙΓαδδδίδβ ρβΓ ΓαηΙοπζζαζΐοηβ οοηββδδα ρβΓ Ια δηα ρη&ΒΙΐοα- 
ζΐοηβ, ηβΐΐθ ιηοΓβ άβΐΐ’αρρατΐζΐοηβ δυ§1ΐ ΑΙΙΐ άβΐ Οοη^Ρβδδο. 

1. 8ογ1ίίζ6-0βάι·βηο, II, 504-6 (Βοηη); Ρδβ1Ιο,Ι,50-4 (Κβηαυίά); Ζοηατα, IV, 

133-7 (ϋΐηάοΓί). Ιηοΐΐτβ Ο·. 8οΙι1υηι1)βΓ§βΓ, Β’βρορέβ 5γζαηΙΐηβ & Ια Γΐη άυ 
άΐχίβιηβ δΐέοΐβ, III ραιά. (1025-1057), Ραπδ 1905, ρρ. 149-64, βΟ. ΟδίΓθ£θΓδϊ<:γ, 

δίοηα άβΙΓΪΓηρβΐ’0 Βΐζαηΐΐηο (ί,Γαά. ΐίαί. άΐ Ρ. Ββοηβ), Τοπηο 1968, ρρ. 296δ. 
2. Ι1)ΐά., βαρ. V. 

3. ΙΙ>ΐά., ρρ. 305-7. ΡβΓ 1β οοηδβ§ΊΐβηζΘ άβΐΐο δοΐδίηα δΐιΐ ρΐ&ηο οιιΙΙιίΓαΙβ, δρβ- 

οΐβ ΐη Ιίαΐΐα ηιβί'ΐάΐοηαΐβ, Ο. Ο ΐ α η η β 11 ΐ, ΙΥιιΙΙίιηο βΐίβηΐδηιο ηβΐΐ’ίίαΐΐα ηΐθΓΐάΐο- 

ηαΐθ, ίη Αίίΐ άβΐ 3° Οοη^Γθδδο ΐηΐβπιαζΐοηαΐβ άΐ δίαάΐ δυΐΐ’αΐίο πιβάΐοβνο [Ββηβνβη- 

ίο-ΜοηίβνβΓ^ΐηβ-δαΙβπιο-ΑιηαΙΓΐ, 14-18 οϋοΒι-β 1956], δροΐβίο 1958, βδΐΓ., ρρ. 16δ. 

4. Οδίτο^ΟΓδΙεγ, ορ. οϋ., ρ. 314. Ρθγ Γαννθηΐιηβηίο $ΐ πϊηιαηάα ΐηοΙίΓβ 
αΐΐβ ορβΓθ οΐαδδίοΐιβ, ριΐΓ ηβΐΐα άίνβΓδΐΙα άΐ ρΓΟδρβΙΙΐνα είοποα, άΐ ά. θα γ, ΒΊΙεάίβ 
ηιέπάίοηαΐβ βΐ ΙΈηιρΐΓβ Βγζαηίΐη άβρυΐδ Ι’ανβηβΐΏβηΙ άβ Βαδίΐο I ,ΐυδςα’α Ια ρΓίδβ 
άβ Βαπ ραΓΙβδ Νοπηαηάδ (867-1071), Ραπδ 1904, ρρ. 520δδ., β άΐ Ρ. ΟΙ αί αη ά ο η, 

ΗΜοϊγθ άο Ια άοηιΐηαΐΐοη ηοηηαηάθ βη Ιίαΐΐθ βί βη 8ΐοΐ1β, Ρατΐδ 1907, I, ρρ. 189δδ. 

ΡβΓ 1β οοηδβ^ηβηζβ δη! ρΐαηο βηΙΙυΓαΙβ δΐ νβάαηο αηοΐιβ Ο ΐ α η η β 11 ΐ, ατί. βΐί., 
ρρ. 17-21, β 1β Γβίαζΐοηΐ άΐ Α. Ο η ΐ 11 ο υ, II ιηοηαοΐιβδΐιηο §γθοο ΐη Ιΐαΐία ηιβΓί- 

άΐοηαΐβ β ΐη δΐβίΐΐα ηβΐ Μβάΐοβνο, β άΐ Α. Ρ β γ ί υ δ ΐ, ΑδρβΗΐ οι^αηΐζζαίΐνΐ β οιιΐ- 

ΙηΓαΙΐ άβΐΐ’αιηΐιΐβηίβ πιοηαοαίβ &Γβοο άβΙΙΊΙαϋα ηιβΓΐάΐοηαΙβ, ηβΐ νοί. Ρ’βΓβηιΐΙΐδίηο 
ΐη Οββΐάβηΐβ ηβΐ δβοοίί XI β XII. Αίί,ΐ άβΐΐα δβοοηάα δβΙΙίιηαηα ΐηΙβΓπαζΐοηαΙβ άΐ 
δΐιιάΐο [Μβηάοΐα, 30 α§οδίο-6 δβίΙβιηΙΐΓβ 1962], Μΐΐαηο 1965, πδρβί.ίΐναηιβηί.6 ρρ. 

355-379 (δρβοϊβ 360 β 374) β ρρ. 382-426 (ΐη ραιΥίο. ρρ. 402-406). 
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Α ΐϊΐβΓΪίο, ΐυΐ/ίανία, (ϋ ΜίοΚβΙβ IV ΡαΒα^οηβ να αδοηΡίο ϋ ΐοηί,α- 

ΐίνο, βίίβΐΐυαίο ηβΐ 1038 οοη Ια δρβΒζίοηβ (Ιβί ^βηίαΐβ οοηάοί,ίίβΓΟ Οιογ- 

§ϊο Μαηίαοβ1, 3ϊ ΓβουρβΓβίβ αΙΓαιιίοπία <Ιί Βίδαηζίο ΐΐ άοπιίηίο οΐβΐΐα 
δίοίΐία, αρρΓοίΐίΙαηάο άβί άίδδίάί ΐηίβΓηΐ οΐιβ ΙαοβΓαναηο ί δί§ηοπ ηιη- 

δυΐιηαηί2; βά ίηνβΓΟ ΓίιηρΓβδα, οϊιβ §ία βΓα δίαία α οηοΓβ, πια δβηζα οδϋο 
ρβΓ ίΐ 8ορΓα^§ίιιη§'βΓβ άβάα πιοΓίβ, αΐ §Γαηάβ Βαδίΐίο3, δΟΓίίδοβ 1 βίίβΐΐο 
άβδίάβΓαΙ,ο, ροΓίαηάο ί Ιήζαηίίηί αΐΐα ποοηηυϊδία άβΙΓίδοΙα ΐϊίθάϋαιτα- 

ηβα4, ραΓζίαΙβ ρβΓό βά βίΊίπιβΓα: οϊιβ άί Ιϊ α ροοο Ια οπδί ϊηΐβπια άβΐΐο 
δίαίο ίάζαηίάηο ανΓβίάιβ ίαΐάο ΓΐρίοιηΒαΓβ 1β ροροίαζΐοηί ίδοΐαηβ δοΐίο 
ϋ §ίο§;ο δαΓαοθηο5, Γαοβηάο οοβί δναηΐΓβ Ι’ίΐΐιΐδΐοηβ (Ιϊ πη Ιογο άβίίηίίϊνο 
πθπΙγο ηβΐΐα βοαιηβηβ Ιάζαηίίηα ο οΓΐδί,ίαηα; β ΐΐ Ιογο ήδοαϋο δϊ δαΓβΜ)β 
ανιιΐο δοΐο δαοοβδδίναηίθηίθ οοη Γαπάνο (Ιοί ηιιονί δϊ^ηοη άβί ηοΓά, 

ΐ ηοΓπιαηηΐ6. 
Ιη ^ηβδί-ο υΐίίιηο δΟΟΓΟΪο (Ιοί άοιηίηίο Γάζαηϋηο ίη Ιΐαΐΐα ηιβΓΪ- 

άίοηαΐβ β ηβΐ ρβηοάο άβί Γΐ’αραδδο α)1α δί§ηοπα ηοπηαηηα νίβηβ άαη- 

ηαβ α οοΙΙοοαΓδΐ Ια νίΐα άί δ. ΒϋαΓβΙο ίΐ Οίοναηβ, ιηοηαοο, νΐδδΐιίο ο 
πιογΙο ίη Οαΐαίπία, οηηηάο ρβΓό, αΐ ραπ άί ί-αηΐί αΐΐπ δαηίί ίΐαΙο-^Γβοϊ, 
άαΙΙα δίοίΐία7; άα φαί β§1ί ραΓίβ αΙΓβία (Β άίοίοίίο αηηΐ ρβΓ δίαΜΪΓδί 
οοη Ια ίαιηί^Ιία ίη Οαΐαβπα, ρΓορπο αΐ ίβιηρο άβΐΐα ΙίΙιβΓαζίοηβ άβΐ- 
1’ίδοΐα (Ια ραΗβ άί Μαηίαοβ. Ε α ηηβδΐα ίηιρΓββα, ηβΐ 1)ίθ8 άβί δαηίο, ο 
άβάίοαίο ηηο δραζίο ρίη οΐΐθ αιηρίο, ΐΐ ςηαίο ηοη δοΐίαηί-ο ΐ-Γαάίδοβ 
Ι’ίπιρΓβδδϊοηο δυδοίίαία άαΐΐα δρβάίζίοηβ ίτα £ΐί ίία1ο-£Γθθί, ηια οοηίβΓΪΗΟβ 

1. δογΚίζβ-ΡβάΓβηο, II, 51485.; Αίίαΐίαίβ, 8δ. (Βοηη); Ζοη&Γα, IV, 13985. ΙηοΙίΓβ 
8 ο Ιι 1 υ ίη I) β γ §· β γ, ορ. οίί., ρρ. 223-228 θ 234-243. 

2. 8ογ1ίίζβ-ΒβάΓβηο, II, 514. ΙηοΙίΓβ Μ. Α Γη α γ ΐ, δίοπα άβί Μηδυΐπιαηί 
άί δίοίΐία, II, Οαίαηία 19352 (α οιπα άί Ο. Α. Ν α 11 ί η ο), ρρ. 432-437, β 8 ο 1ι 1 η ιη- 

I) 6 Γ § θ Γ, ορ. οίί., ρ. 224. 
3. 8ο1ι1υπιί>βΓ£βι\ ορ. οίί., ρρ. 223-224, β Οδίτο^οτδΐίγ, ορ. 

οίί., ρρ. 271 β 303. 
4. Α τη & γ ϊ, ορ. οϋ., ρρ. 438-453; Β α ν, ορ. οίί., ρρ. 436 θ 450-453; 

8 οίί 1 υ Γη I) β Γ §· β γ, ορ. οίί., Ι.Ο.; Τ). Ζ α Ιί Ϊ 1ΐ Ϊ ιί Ο δ, Βυζαντινή ιστορία (324- 
1071), Αίβηο 1972, ρρ. 493-498. 

5. Α ίη Ά τ ΐ, ορ. οίί., ρρ. 452-454. 
6. 8υ11& δί&ΐιίΐϊζζαζίοηβ όβΐΐα δίίυαζΐοηο ροΐϊίϊοα β ουίίηραΐβ ίη Ιίαΐΐα ηιοή- 

(Ιίοηαΐβ (Ιορο Ια οοηςιιίδία ηοπηαηηα, Ρ. Β ί η η 1 α, Βίζαηίίηί β Βίζαηίίηΐδίηο 
ηβΐΐα Βίοίΐία ηοπηαηηα, Ραΐβπηο 1974 (πδΐ.). 

7. Β. 8 ο Γι ΐ γΌ, Ρθγ 1’βδΐηηαζίοηβ άί αίουηί Ιθδϋ α^ίοδταίίοί δίοηΐο-ίίαίο- 
§ι·βοί, ίη Βγζαηϋηο-δΐοιιία [ΙδΙϊΐ. 8ϊοί1. 8ίηά. Βίζαηί.: ^1ια(IθΓη^, 2], Ραΐβπηο 1966, 
ρ. 87; Ρ β γ ΐ η δ ΐ, ατΙ. οίί., ρρ. 390-392; ΒυΠΙοη, &γΙ. οίί., ρ. 357, οΐιο ροηβ 
Γαοοβηίο δΐιΐΐβ τα^ίοπί (ϋ δΐΐδδίδίβηζα οΐαβ δρίηδβΓΟ ί ηιοηαοί δϊοηΙο-^Γβοί, ΐηδίβιηο 
αΐΐθ ροροίαζΐοηί ίδοΐαηβ, α οηιί^ΓαΓθ ίη ΟαΙαίΐΓία. 

αΙΐ-Γβδί αΐ 1)108 ηη ΟΓίδπια (Ιί ίοηΐβ δίοήοα οίί ηοΊβνοΙβ ίηιροΗαηζα, ίοΓδβ 
ρπηιαπα, οριαίβ ρβΓό ίΐηοΓα ηοη §Η β δΐαία ποοηοδοίιιΐ,α, 1>Γαηηβ οΐιβ (Ια 
Μ. Απιαπ β Ο. δοΐιΐυηιΐιβηϊθΐ*1; ίηιρορίαηΐθ (Ιηη({ηθ, ςυβδία ίοηί,β, ρβΓ 
ρίύ Γα§ίοηί: δία ρβΓΟΙιβ Ια 0Γοηο1ο§;ϊα άβΐΐα δηα οοιηροδίζίοηβ β αΐιΐια- 

δίαηζα νίοίηα α§1ί αννοηΐηιβηί.ΐ ηαΓΓαίΐ—ίβηοηιβηο, ηηβδίο, ίΓβηυβηΐο 
ηβΐΐα α§ΐο§Γα?ία ίΐαΙο-^Γβοα2—; δία ροΓοΙιέ ΓίίβΓίδοβ <1βί ραΓΊίοοΙαπ άβΐΐα 
δροάίζίοηβ <1ί Μαηίαοβ ηοη αΐΐηηιβηΐί ηοΐί, ίη ςηαηΐο ηοη ί-Γαπιαηάα' 
Ιί 3α11β ίοηΐί δΙοΓίοΙιο ίιίζαηΐίηβ3 βά αίΐίηΐί ηιιϊηάί (^υαδί οβΓίαπιβηΙβ 
άα ΐΓαίϋζίοηί β Γοηί,ΐ Ιοοαίί, (Ιίίίίοίίπιβηίβ ρβΓό ηοπηαηηβ, βδδβη<Ιονί 
(ΙβΙ Ιιιίί»ο ί§ηοΓαίο ίΐ οοηΐπΐιυΐο (Ιβί ηοηηαηηί αΐΐα πηδοίΐ,α (ΙβΙΓίπιρΓβ- 

δα; δία, ίηίίηβ, ρβΓοΙιβ νί δί οο^Ιίβ Γβοο δΐΐδοίΐαΐα ϊτά Ιβ ροροίαζΐοηί ίίαίο- 

§Γβοίιβ άα (ΐΓαηιηιαίίοί αννβηίπιβηΐί ηιβίΓΟροΙίΙαηί, οοιηβ Γαδδαδδίηίο άί 
Βοιηαηο Αγ§ϊγο άα ραΓίβ <Ιί Μίοΐιβίβ IV4. II Ηο8 ίηοΙίΓβ, ίη οοάα οοπι’β 
αΐΐα δβπο (Ιί ϋίοί άί δαηΐί ίΐαΙο-^Γβοί ρΓβηοΓΠίαηηί, Γίνβδί-β ηη ραΓίίοοΙαΓβ 
ίηΐβΓβδδβ ρβΓ Ια δίοηα άβΐ πιοηαοΐιβδίπιο β (ΙβΠα α^ίο^Γαίία ίί.α1ο-§Γβοα 
ίη. ςηβδΐο (Ιβίίοαίο β οπίίοο ρβΓΐο(1ο δΐοποο. 

Εδδο ρβΓό β δίαίο ρβΓ δβοοίί, βά β Ιηΐίανία, αννίοίηαίιίΐβ δοΐο ηβΐΐα 
Ι-Γαοΐυζίοηβ Ιαΐίηα ίαΐΐα (Ιαί ^βδηίΐα Α§θδίίηο Είοπΐο β ριιΐιΐιΐίοαΐα άα 
Οΐΐανίο Εαθΐαηί ηβΐΐβ δΐιβ ιηοηηπιβηίαΐί νίΐαβ δαηο,Ιοηιιη δίου,Ιοηιιη, 

ΓΐρΓβδα δΐιοοβδδίναηιβηΓβ ηβ^Ιί Αοί,α δαηβίοηηη5; β φίβδΐο Γαίΐο β δΐαί.0 

1. 8ί νβάα, αί 11. οο., Γαιηρίο τίοοΓδο οΐιβ ία ΓΑπιαπ αΐ ύίοβ άί 8. ΡίΙαΓβίο, 
οΙΙγθ οΐιβ αΐΐ© ίοηΐί Ιιίζαηΐίηβ 6 ηοπηαηηβ, οοηιβ ριΐΓβ Ιο 8ο1ι1ιΐΓηΐ3βΓ§;βΓ; ίΐ ύϊο8 β ίη- 

νβοβ ϊ^ηοΓαΙο οοηιβ ίοηίβ δίοποα δία (Ιαί Βαγ (Ιο πιβηζίοηα αρρβηα α ρ. 593, η.1) 

οΐιβ άαΐΐο Οΐιαίαηάοη. 

2. Β η ί 11 ο ιί, αιΊ. οίί., ρ. 371, ραιΊα άί ςηαδί οοηίβΓηροΓαηβίίά ίΓα ^11 α§’ΐο- 

§Γαίί β ί Ιογο βΓοί. 
3. νί β πίβΓϊίο Ιο δίΓαία§'βηηΉα Ιοβίΐίοο ιηβδδο ίη αίίο άαί ιηυ,δηΐηιαηί, ί <}ηα1ί 

δραΓδβΓΟ δηΐ οαπιρο άί Ιιαίία^ΐϊα άονϊζϊα άί ίπΐιοΐί άί Ιθγγο ρβΓ ραΓαΙίζζβΓβ Ια οαναΐ- 

Ιβπα άί Μαηίαοβ, ηια ίηναηο, ρβΓοΙιβ ί οαναΐΐί Ιυίζαηίϊηί βΓαηο ίβΓΓαίί α 1αΓ§1ΐ6 ρία- 

δίΓβ (Α ηι α γ ί, ορ. οίί., ρ. 446, β δοΙιΙιιπιΙιβΓ^βΓ, ορ. οίί., ρρ. 237δ); Ρβρϊ- 

δοάίο δβιηΙίΓα ί^ηοίο αΐΐβ ίοηίί Ιιίζαηίίηβ (οίο. δηρρα, ρ. 294, η. 1). 

4. Α ^ϊηάϊζίο άβ11’α£ίο§;Γαίο, ίηίαίίί, οΐαβ οοηοοΓάα δοδίαηζίαίιηβηίβ οοη 8ον- 

Ιίίζβ-ΟβάΓβηο, II, 513 β 533δ., β οοη Ζοηατα, IV, 143δ. β 149, ΜΐοΤίθΙβ ηοη βΓα ίη ίοηάο 
οαίίίνο, β ίΐ δαο δοΐο ρβοοαίο βΓα δίαίο ςιιβίΐ’αδδαδδίηίο οοηιηιβδδο ρβΓ Ια δβίβ άβΐ 
διάδημα. 8ί ίΓαίία νβπδίΓηίΙηιβηίβ άί ορίηίοηβ ηοη δοΐο ρβΓδοηαΙβ, άί οιιί ίοΓΠβΓβηιο 
αά οβοιιραΓοί ίη αίίΓα δβάβ. 

5. Ο. Βαβίαηί, νίίαβ δαηοίοππη δίοηίοππη, II, ΡαηοΓηιί 1657, ρρ. 112- 

127, β ΑΑ. 88. Αρπί. I, 1675, βοΐ. 606-618. Νβ ί'βββ ηηα (^ιιαδϊ ραταίΓαδί ίίαΐίαηα Α. 

Μοη§;ίίθΓβ, νίία άί 8. ΡΠαΓβίο οοηίβδδΟΓβ Ραΐβπηίίαηο άβΙΡοΓάίηβ άί 8. Βα- 

δίΐίο, Ραΐβπηο 1703, ρρ. 2-23. 8ί νβάαηο ίηοΙίΓβ: ΒΗΒ3 1513; Η. Β. Β β β Ιί, ΚίΓοΙιβ 
ηηά ί!ιβο1ο§ίδο1ιβ ΙάίβΓαίιΐΓ ίιη Ιι^ζαηίίηίδοΐιβη ΒβίοΙι, ΜϋηοΙιβη 1959, ρ. 582; Β. 
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ίοηΐβ άί 6ΓΓ0Π, βΐιβ 8Ϊ δοηο βοηδοΐίάαΐί ηβΐΐα ΐΓαάίζίοηβ β δΐ δοηο ρβι*- 

ρβΐυαΐί, άαΐ Οαβΐαηί ίη ροί, ίη ΐυίΐα Ια πββα ΙβίΐβΓαίυΓα βΐιβ Ιια ΐΓαίΐαΐο 
<1ΐ δ. ΚϋαΓβίο β βΐιβ ηοη β ηυί ϋ βαβό (II δοίοπηαΓθ. Όί βδδί ίί ρίύ αρρα- 

πδββηΐβ 6 ίοΓδβ ςυβίΐο Γβίαίίνο αΙΓβΐα άβί δαηίο: Ια ΐΓαάίζίοηβ ίηίαΐί-ί, 
ίυοΓνΐαΐα άαΐΐα ίΓαάυζίοηβ άβί ΕίοηΙο1, νυοίβ βΐιβ ΕίΙβΓβΐο δία ηιοΓίο 
α βίηςυαηί’αηηί ηβΐ 1070, ιηβηΐΓβ ίη βίίβΐΐί ίΐ δυο άΐβ8 ηαίαΐίε (8 αρπίβ) 

να αΐιύαδδβΐο άί δβί αηηί, αίπιβηο βίοβ αΐ 1076, δβοοηάο Ια βΟΓΓβΙΐα ίη- 

ΐβΓρΓβΐαζίοηβ <1βΙ ΐβδΐο £ΓββΟ 'έξ δλοις προς τοϊς πεντήκοντα βιώσας χρό- 

νοις2; ηβ, ά’αΙί,Γα ραΐ’ΐβ, ΕίΙαΓβΐο β θα βοηδίάβΓαΓδί «βδδοΐυίαιηβηΐβ 
ίΙΙθίίθΓαΙο)), οοιώ.6 ρυΓβ β δΐαΐο οΐαδδίίίβαΐο3, ηια ρίιιΐΐοδίο «άίδβΓβΐα- 

πίθηί-θ ίδΐπιίΐο», δθ δΐ ρΓβδΙα ίβάβ αΐΐβ ραΓοΙβ (1β1Γα§ίο§Γαίο4. Οοιηβ άυη~ 

ςυβ δί νβάβ, β ηβοβδδαήο βΐιβ αηβΐιβ ςυβδΐο θίθ8 νβάα Ια Ιυββ ηβΐ δυο 
ΐβδΐο οπ§ίηα1β, β Ια δυα βάίζίοηβ αβίύαιηο £ΐα θα Ιβτηρο ιηβδδο ίη βαη- 

ΐίβΓβ. 

θΓ·α Ιτα ί ρΓοΙιΙβπιί, ρβΐ’βοοίιί, βΐιβ ροηβ Γ βάίζίοηβ άβϊ Μοε, υηο π- 

νβδΐβ ίοΓδβ υηα ρβΓίίβοΙβΓβ ίηιροΓΐβηζα β ιηβπΐα υηα ρίύ αΐίβηία βοη- 

δίάβΓαζίοηβ, ρβΓ 1β ίηιρίίοαζίοηί οάβ ρυό βοπιροΓΐαΓβ: ςυβΠο άβϊ δυο 

Εοδδί Τ α ΐ β Μ, νΐία άΐ δαηΙΈΙία ϋ Οίοναηβ [Ιδίίί. 8ίβί1. 8ίυά. Βίζαηί.: Τβδίί,7], 

Ρ&ΐοπηο 1962, 189-191 β ραδδΐιη; 8. Β ο γ δ α γ ί, II ιηοηαοΐιβδίπιο Βίζαηϋηο ηβΐΐα 
δίβίΐία β ηθΠΊΙαΙία ιηβπάίοηαΐβ ρΓβηοπηαηηβ, Ναροΐί 1968, ρ. 60 β ραδδΪΓη; Μ. Αγοο 
Μ α § γ 1, νϋα άί 8. Νίβοάβηαο <ϋ ΚβΠαΓαηα [ΙδίΗ. 81υά. Βίζαηί. υηίν. Κόπια: 

Τβδίί θ δίυάί Μζαηί. - ηβοβίΐ., 111], Κοιηα-Αίθηβ 1969, ρρ. 27-35. - Μαηοδβπίίϊ βΐιβ 
ίΓαιηαηάαηο ίΐ ύΐοε: Με$3αη. %γ. 29 (α. 1308, ρΓονβηίβηίβ άαΐ ηιοηαδί. άβϊ 88. 8α1- 

ναίοΓβ άί Μβδδίηα), ίί. 3-14; Νεαροί. §γ. 26 (-ΙΙ.Α.26, α. 1470, ρΓονβιι. άαΐ ηιοηαδί. 

άί 8. Οίοναηηί α ΟαβόοπαΓα), ίί. 329-346ν; Ραηοηη. $τ. ΒίΜ. Ναι. II.Ε. 11 (δββ. XVI- 

XVII, ρΓονβη. άαΐΐα ^Π^ΐίοΐβοει άβϊ Οαβίαηί β πβαναίο άαΐ Μβεείηεββ, ίυ 3.άορβΓ&Ιο 
άαΐ Ρίοπίο ρβΓ Ια δυα ίΓαάιιζΐοηβ), ίί. 220-235ν. ΰίΓ.: Α. Μ α η β ί η ί, Οοάΐββδ §ταβοί 
ΐΏοηαδίβηϊ Μβδδαηβηδΐδ 8. δ&ΐναίοπδ (= ΑίΙΐ άβΐΐα Κ. ΑββαάβΐΉία Ρβίοπί&ηα, ί. 

XXII, ί&δβ. 2°), Μβδδίηα 1907, ρρ. 54-67; Ο. Ρ ) β γ 1 β ο η ί, Οαΐαίο^υδ οοάΐβυηι 
§τ&βοοΓΐιιη ΒΐΡΙϊοίΙιβοαβ. Ναίίοη&ΐΐδ ΝβαροΠΙαη&β (= Ιηάΐβΐ β Οαία1ο§;Μ ΜΐηΐδΙ. 

ΡυΡΜ. ΙδίΓυζ., η.δ.,νΐΐΐ), ρρ. 90-97; Ρ. ΗαΠίΐη, ΜαηυδβιΊΙδ ^Γββδ ά Μβδδΐηβ βί 
ά Ραίβηηβ, ΐη Αηαΐ. ΒοΙΙ. 69, 1951, ρρ. 250δ. β 272. 

1. ΑΑ. 88. βΐί., ρ. 617Β: «... βιιπι 0[ηίηηιΐ9.δβδίΓηιιηι αβίαίϊδ δυαβ αηηηιη &^β- 

Γβ1)>. 
2. Μββδαη. §γ. 29, ί. 12^ Α, 11. 44-45; Νεαροί. §ι·. 26,ί. 344. διιΐΐ’βία άβϊ 8αηίο 

β δΐιΙΓαηηο άβΐΐα δυα ηαδβΐία ΙοΓηβΓβιηο ΐη υη ρΓΟδδΐιηο αΓίΐβοΙο. 
3. ΡβΓίυδΐ, αΗ. οίί., ρ. 409δ.; Ο υ ΐ 11 ου, αΗ. βΐί., ρ. 374. 
4. ΡΐΙάΓβΙο ΐηίαίϋ γραμμάτων προς μάθησιν χριοτιανω τινί- Ιερεϊ υπό των τε- 

κόντων τό τηνικαϋτα έκδίδοται (Μβεεαη. §>'. 29,ί.4ν Α, 11. 33-35; Νεαροί. §ι·. 26, ί. 
331) β δΐ ίΓονανα δρβδδο την περί αυτόν [δβϊΐ. 8. Βΐΐα ΐΐ Οίοναηβ] και μάλιστα μετά 
χεϊρας βίβλων κατέχων (ΐΐιΐά., τΐδρ. ί. 7Β, II. 41-42, β ί. 335ν). Οίΐ’. ΛΑ.88. ϋΐί., ρρ. 

607Ρ β 6110. 
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αυίοΓβ. Ε ίηίαΐΕ ιάδβρυΐο βοηιβ Ια §Γαη ραΗβ άβΐΐβ α^ίο^ΐ’αίίβ ίΐαίο- 

^Γββΐιβ, β ηοη δοΐο ςυβίΐβ, δίαηο ^ίυηΐτβ αηοηίιηβ ίίηο α ηοί1; ίί ϋίοε άί 
δ. ΕίΙαΓβίο, ίηνβοβ, αΐ ραιά άβϊ Ηθ8 άί 5. 8α6α ίί §;ίοναηβ άα Οοΐίβδβηο 
βΐιβ ίυ δβΓίίΐο άαΐ ραΐπαΓβα άί Ο-βΓυδαΙβιηπιβ ΟΓβδΐβ2, β άα δβηαρΓβ βο- 

ηοδβίυίο βοηιβ ορβΓα άί υη πιοηαβο Νίΐο, ρβΓ αίίβδΐαζίοηβ άβϊ ρίύ αηΐίβο 
β ίοτδβ ρίύ ίπιροΓίαηΐβ άβί Ιτβ πιαηοδβπΐΐί βΐιβ ββ Ιο Ιβαηιαηάαηο, ίί 
Μβ88ίηβ86 (Νίλον ταπεινόν μονάχον εις τον βίον τον όσιον πατρός ημών 
Φώαρέτου τοϋ Νέον). ΡβΓ β[υαηύο ρβΓό δία δίαίο πΐβναΐο βοηιβ Ιο 
δΐ-ίΐβ β Ια Ιίη^'υα άί ςυβδΐο Ι)ΐθ8 Γίνβΐίηο ηβΐ δυο αυίοΓβ υηα άοΐύιάηβ, 

δρββίβ Ιβοΐο^ίβα, βΐιβ Ιο άίδΐίη^υβ ηβίΐαπ).βηΙβ άα αΐΐπ δίοι ίΐαίο-^τββί 
(ςυβίΐο, αά βδ., άί δ. Νίβοάβπιο άί ΟβΙΙαραηα, βΐιβ ρυΓβ β δΐαΐο ί-Γαηιαη- 

άαΐο δοΐΐο ίί ηοηιβ άβϊ πιβάβδίηιο ηιοηαβο Νίΐο3), ΐυΐίανία άί Ιυί δί βο- 

ηοδββ άα δβπιρΓβ δοΐο β δοΐΐαηΐο ίί ηοηιβ. Οΐ’α ρβΓό αηβύβ ίί οο^ηοηιβ, 
β βοη βδδο υη νοΐ£ο 6βη άβίίηίΐο, β Λ^βηυΙο αΐΐα Ιυββ: νίβηβ Γυοή άα υηα 
ί.βδίίηιοηίαηζα, ί§ηοΐα—α ςπαηΐο βί Γίδυΐΐ,α·—α§1ί δΐυάίοδί άί α^ίο§ταίία 
ίΐα1ο-§τββα, 1>Γαηιαηάαΐα άα υη ηχαηοδβΓίίΐο ραΐβΐ’ηηϋαηο βοηΐβηβηίβ ίβ 
Ερίδΐοΐβ άί Ευάονίβο δαββαηο4, Ια ςυαίβ βί τίροΓΐα αΐ ίίοΓβηΐβ ηιονί- 

ηιβηίο υπιαηίδΐίβο βύβ δί δνίΐυρρό α Μβδδίηα ηβ11& δββοηάα ηιβ1;α άβϊ 
δββ. XV β βΐιβ βύύβ ίη Οοδΐ,αηΙίηο Εαδβαπδ ίί δυο ρίύ Βπΐΐαηΐβ βά αιη- 

ηιΪΓαΙ,ο ταρρΓβδβηΐαηΙβ. Ιη άαδβ αά βδδα ΓαυΙοΐ’β άβί Ηο$ β Νίΐο «Βο- 

χαραΐή», οβΗ,απιβηίβ άα ίάβηΐίϊίβαΐ’β βοΐ «1/βοΙο^ο» Νίΐο ΒοχαραΐΓβδ, 

δβπίΐοΓβ άί ρπιηα §Γαηάβζζα ηβΐ ραηοΓαπια πββο β ναπο άβΐΐα βυΐΐυΐ’α 
ϋαΙο-^Γββα ά’βία ηοπηβηηα, βερβΗο άί §βο§Γαίία βββίβδίαδίίβα, ρΓο- 

ρυ^’ηαί,ΟΓβ άβΐΐα οΗοάοδδία ΒίζαηΙίηα, αυίΟΓβ άβΐΐα οβΙβΒΓΟ Τάξις των 
πατριαρχικών θρόνων βοηΐΐ'ο ίί ρΓίιηαίο άί Ηοηαα β άβΐΐα ίηβάίΐα 8ηπιηια 
ΐβοΐο^ίβα Ββ οββοιιοηιία Ββί, ϊί§'υΐ’α ρυν ΐυΐίανία ΐαηΐο ρΓούΙβιηαΐίβα, 

1. ΡβΓίυδΐ, ατΙ. οΐΐ., ρ. 411. 

2. ΜαΙ βάίίο άα λ. Οοζζα-Βυζΐ, ΙΙΐδίοΓΐα βί Ιαυάβδ 88. 8αύαβ βί Μα- 

βαπί ΙυηΐοΓυιη β δίβΐΐΐα, Κοηιαβ 1893, ρρ. 5-70, ηβ άαΓβηιο ηυαηί.ο ρπιηα υηα ηυονα 
βάϊζΐοηβ, βοιηβ αηηυηζΐαίο ηβΐΐα ηοΐα 8υ11α ίΓαάΐζΐοηβ ιηαηοδοπίία άβΐΐα «νΐία άί 
8. 8αύυ ΐΐ Οίοναηβ» άΐ ΟΓβδίβ άΐ Οβπίδαΐβτηιηο, ίη ΒοΙΙ. Βαάία Οτββα ΟΓοΙίαίβΓναΙα 
η.δ. 28, 1974, ρρ. 103-107. 

3. Αγοο Μ α § γ ί, ορ. βίί., ρρ. 31-34. 

4. Ραηοηη. ΒΐύΙ. €οτη. 20<ρ Β. 28, άί βυΐ β δίαία ρυύΐιΐίβαΐα Ια ίΓΟδοπζίοηβ 
ΐηΐβ^ναΐβ άα Β. Ο γ α ν ο η β, Ευάονίβο δαββαηο: Εΐο^ίο άΐ ΛΚοηδο άί Ανα^οηα β 
ι-βίαζΐοηβ άί υηα Ιβ^αζΐοηβ δίοΐΐΐαηα α Γβ Οΐοναηηΐ (Οοάΐββ ΐηβάϊΐο άβί δββ. XV ηβΐΐα 
ΒΐΜΐοίβεα Οοηιυηαΐβ άΐ ΡαΙβΓηιο), ίη Αίϋ άβΐΐα Αββαάβιηία άί 8β. Εβίί. Ατίί άί Ρα- 

ΙβΓπιο, IV δβΓ., 15, 1954-1955, ραβί. II: ΕβΙΕ, Γαδβ. II, ΡαΙβΓπιο 1956, ρρ. 109-173 

(ίη ραιάίβ. ρρ. 163-167). Εα Οίανοηβ ρβΓό, ηοη βδδβηάο ηβ ύίζαηΐϊηΐδία ηβ α§'ίο1ο§ο, 
ηβρρυι-β ίηίυί Ια ρΓοΜβιηαίίβα ροδία άαΙΙα ίβδϋιηοηίαηζα άβί δαββαηο. 
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ΐΐ ςυηΐβ νΐδδβ ΓοΓδβ ηηοΐιβ & Οοηΐηηΐίηοροΐί &1 ΐθπιρο άβΐ Οοιηηβηί, οβΓ- 

ΐηιηβηΐβ & Ραίβηηο ηΐΐη οοι*ΐβ άί Κυ§§βΓ0 II ά’ΑΙΐανίΠα1. 
Μα βοοο ρίΐι άη νίοίηο Ια ίβδΐίπιοηίβηζα ίη ςυβδΐίοηβ. Οβ Ια ίοι*- 

ΠΪ806 «ΓΠθδδθΓ)) Ευάονίοο δαοοαηο2, ηοΜΙβ ιηβδδίηβδβ νίδδυΐο ηβΐ δβο. 

XV (1410 οα. - 1472 οβ.)3, ρίΐι νοίΐβ δβηαΐοΓβ άβΐΐα δηα οίΐΐα4, ηοηοΡβ 
αηιΒαδοίαΐΟΓβ 6(1 υηιαηίδΐα. Ε§1ί, ραΓΐβοίραηάο άί ιιη ίηΐβΓβδδβ ρβΓ 
Γα^ίο^ταίία δίοπΙο-^Γβοα αΒΒαδΐαηζα άίίίυδο αΐ δυο ΐβπιρο, οΐιο ανΓβΡΙιβ 
ΐΓοναΐο ρίύ αιηρίο άίδρίβ^αιηβηίο βά θΓ§;αηίοα δίδΐβπιαζίοηβ 6 δίηΐβδί 
ηβΐ δβοοίο δυοοβδδϊνο ηβΙΓορβΓα <1β] Οαβΐαηί, ίβοβ Ια ΐΓαάυζίοηβ ]αΐίηα 
(1ΐ οχιιβΐ Ρϊαηο άβΐ Ηοβ (1ΐ 8. ΡίΙαΓβΐο οΐΐθ οοηΐίβηβ 1β Ιαιιάβ8 ΞίείΙίαβ φΐαΐβ 
ΐβιτβ. ά’οπ^ΐηβ άβΐ δαηΐο5, θ ρΓβιηίδβ άί ΐβδΐο Ιαΐίηο Ια δβ^ιιβηΐβ ΙβΐΐβΓα 
άβάίοαΐοηα ρβΓ Γαπιϊοο Οιι^ΐίβΐιηο: «(^υοηι άίυ αο ιηυΐΐυπι οο^ίΐαδδβιη, 

Ουίίβπηβ ρΐ’αβδίαηΐίδδίπιβ, ςυβιηηαιη βχ ΟταβοαΓηιη ΙίΐΐβΓαΓυπι δΐυάϋδ 
ίπιοΐυιη, ({υίΒυδ ηοη ηΐΐιίΐ ΐβηιροπδ ίηουΡυί, ροδδβτη οδΐβηάθΓβ, δΐαΐυί 
ηοηηυΐΐαδ δίοΐΐίαβ ηοδΐΓαβ Ιαυάβδ, ηυαδ ίη Υϋα βαηοΐί ΡΗίΙατβΙί Ν ί 1 υ 8 

Βοχαραΐτί §Γ3βοβ βΙβ^αηΐβΓ άοοΐβςηβ άβρίηχίΐ, ίη ρΓαβδβηΐίΙιηδ 
ίη Εαΐίηαιη 1ίη§;υαπι οοηνβΐ’ΐβΓβ. Νίίιίΐ βηίηι βΐ αβΐαΐί ηοδΐΓαβ βΐ αυοΐο- 

ηΐαΐί αρίίηδ νίδαηι βδΐ ςπαιη δίοϋί&ο ηοτηβη, ίη ηηα ηαΐί βιιπιιιβ, φίβη- 

ΐοιη ίη ηοΐήδ δίΐ, ΙααάίΡαδ βχΐοΙΙβΓβ, ρΓαβδθΓΐίηι ςυοιη βα ηυαβ άίοβηΐαΓ 
νίΓ §τανίδ8ίιηυδ δίηβ αΐί^ηα ιηβηάαοπ δυδρίοίοηβ νβηδδίπιβ άβδοπρδβπΐ. 

νβραπι οο§·ΐΐαηΐί ηιίΐιί ουί ϊιαηο άίοαΓβ οοηιιηοάβ ΐΓ&άυοίίοηβιη άβΡβαηι, 
ΐβ, νίΓΟ άοοΐο, αηΐίηυο £βηβΓβ βΐ β§Ύβ§ϋδ ιηοπΡυδ ρΓαβάίΐο δίουΐοηηβ 

1. Ββοΐί, ορ. οίί., ρρ. 619-621. Ιη ραΓίίοοΙαΓβ: Ο. Μ β γ ο η ΐ ί, ΡβΓ Ια 
δίοπο άβΐ ηιαηοδοπίίί §Γβοί;.. [8ίυάί β Τβδίί, 68], Οϊΐΐό. άοΐ νοίίοοηο 1935, ρρ. 64-79; 

V. Β & ιι γ θ η I, Ι/οβυνι*β ^όο^ΓηρΙιίηυβ άη ηιοίηβ δϊοίΐίβη Νϋ Βοχαραίπδ, ίη ΕοΙιοδ 
ά’Οπβηί 36, 1937, ρρ. 5-30; 8. 0 α γ π δ ο, ΕοΜ άβΐΐα ροΐβιηίοα βίζαηίίηα αηίίΐα- 

ίίηα άθΙΓΧΙ-ΧΙΙ δβο. ηοΐ «ϋβ οοοοηοιηίη Οθί>> (1ί Νίΐο ϋοχ&ρηίΓβδ, ίη ΑΙΐί άβΐ Οοη- 
§γθ550 ΙηίθΓηηζίοηαΙθ άί δΐηάί δυΐΐη δΐοίΐϊα ΝοΓηιηηηη [ΡηΙβΓΓηο 4-8 άΐοβιηΙ)Ρβ 1972], 

ΡηΙβΓηιο 1973, ρρ. 403-432. Ε’ίροίβδί ίηοΙίΓβ άΐ ηηη ίάβηίίί;& Νίΐο πιοηαοο - Νίΐο 
ϋοχηρηΐΓβδ ΐΐιη ρΓΟδρθίίαίη, δβηζη οΐιβ οοηοδοβδδβ Ιη ίθδΙΪΓηοηί&ηζη 4β1 83θθ8ηο, 

Α. Β η 8 ί 1 β, I οοηνοηίί Β&δίΐίηηί (ϋ Αηΐίη&δ δΐιΐ ηιοηΐβ 8ηηΐΈ1ί& β άί δηηί’ΕΙίη 
Νιιονο β 8. ΡίΙηΓβΐο ηθΐ ίβιτίΐοήο άϊ 8βιηίη&Γ&, ίη ΑγοΙι. 81ογ. ϋ&Ι. Εηο. 14. 1945, 

ρ. 348. 

2. ΡβΓ 1β ηοΐίζίβ Βίο^Γηίίβίιβ δηΐ δηοοηηο, Ο γ & ν ο η β, ητί. οίί., ρρ. 121- 

126. 
3. 8α11η ηηΐίοη ηοΒϋία άβί δηοοηηο, 0-. Ο η 11 η ρ ρ ί, ΝοΜίηπο (1β11& οίίΙΑ 

(ϋ Μβδδίηη, Νηροΐί 1877, ρρ. 1578. 

4. Νθΐ 1441, 1444 β 1455, βοιηο άη Ο. Ε. Ο α 11 ο, Οίί 3ηη&1ί άβ11& οίΐΐα «1ί 
Μβδδίηη, II, Μβδδίηη 18792 (η βαΓβ άί Α. V 9 ν ο I η), ρρ. 325, 329 β 345. 

5. Ραηοηη. ΒώΙ. Οοηι. 2<3<ρ Β. 28, ίί. 59-63ν: Ο γ 3 ν ο η β, 3ΓΪ. οίί., 164- 

166. ΟίΓ. οοη ΑΑ. 88. οίί., 606Ε-607Ε. 

δηΙΓαιιίοΓβ άβΐ Βΐο3 άί 8. ΡίΙ&Γβίο ίί Οίοναηβ 

30 δίοιιΐ&πιπι Γβηιπι δΐη(1ίοδίδδίιηο 3ΐ(5υβ αηιαηΐίδδίηιο, §Γ3νίον ιηίΐιί 

3ΐιί (1ί§ηίθΓ οοοπγγιϊ ρροίΘοίο ηοηιο. Ναπι Ιίοβΐ ίΐα ίη βο ΙίίΐθΓβΓπηι £β- 

ηβΓβ ηοη δίηι Λ^βΓδοίυδ, υΐ Γβοΐίδδίηιβδ &Γ36θοΐΌΓη δβηΐβηίί3δ οηιηί βχ 
ρηοΐβ &ρ6ΓΪΓΘ Λ^ίβηπι, ηβ^αβ δίο Εβΐίηίδ ρβπΐιΐδ. ιιΐ ηυίοριιίίΐ άίχβτο 

Ιαΐίηβ δοπρΐαηι βί 1β§'θηΐί1)υδ §τ3ΐηηι ρηΐβηι^ ίηιηβη ΐυα βΙίοΓηιηςιιβ 

Γΐ’βίηδ 1ιηηΐ3ηίΐ3ΐβ, οοιηιηηηΐδ ραίήβθ ΐαιη §1οι·ίθδ36 ΐ3η(1βδ ηοη οβηδυί 

ρΓ36ίβΓηιϊΐίθη(ΐ3δ βδδβ. ^υ^8 οηίηι ίητο ηιβ ηοουδαΜΐ, δί ΟΓ&βοοΓυιη 

βίβ^αηΐίηηι ιηίηίπιβ οοηδβςυΑΓ βΐ ίΠίε ηιβδ ηοη οοΐΎβδροηάοηί οοοΐίοΡ 

ΡΓ3βοίραβ δί ίηΐβ11β§3ί ιηβ ΟτΓαβοηιη ριι36θβρΐθΓ6ΐη ίη Ιιίδ δίικίϋδ ΐηηι 

ΙΐΓβνϊ ΐβπιροΓβ Ιιαίιηίδδβ, ηΐ ηοη δβουδ ηο δί ηοη ΙιηβιιβΓΪπι ίικίϊοηή ροδ- 

δίί. (^υ&ρΓορΐβΓ ΐβ ογο υί Ϊ3ΐη ηοη νβΐ’Βη ιηβη, νβΐ’υιη Ν ί 1 ί ϋοχ&- 

ρ 3 ΐ γ ί ίΐοοΐί δηηβ βΐ β1θ(]υβηΐίδ υϊγϊ δβηΐβηΐίβδ βΐ ίοουηάβδ βΐ §τβνβ& 

(Ιβ δίοίΐίαβ (Ιί§*ηίδ Ιαηιΐίΐιηδ οοηδί(1βΓ3Γβ νβΐίδ»1. 

II δαοο3ηο άαηςυβ, οΐιβ δίβ ρυΓβ <4απι ΒΓβνί ΐβπιροΐ’β» β!)1>ο υη 

«θΓ3βουπι ρραβοβρΐοΓβιη»2, οΐιβ ρβΓό «ηοη ηίΐιίΐ ΐβπιροΓΐδ ίηοηίουίΐ» 

ηβ^ΐί δΐυάί (Ιί βτβοο, ρβΓ Ββη άηβ νοίΐβ ηΐΐΓίΒυίδοβ 13 ρηΐβΓ-ηίΐό. <1βΙ 1)ίο$ 

άί 8. ΡϊΙαΓβΐο 3 Νίΐο Όοχ3ρ&ΐΓβ8, άβΐ ^ααίβ Ιγ3 ΓβΙϊγο άίηιοδΐΓα Ρηοηβ 

οοηοδοβηζβ, δΐβηάο αΐΐβ βδρρβδδίοηί άί β!ο§;ίο οΚβ §1ί άβάίοα (θΙβ^βηΐβΓ 

άοοΐβςηβ άβρίηχίΐ; νίο οτηνίδδίηιυδ δίηβ βΐίςιιβ ιηβηάαοϋ δηδρίοίοηβ; 

άοοΐί δβηο βΐ βίοςυβηΐίδ νίπ). Ε άορο 13 ΐβδΐίπιοηίβηζα, πιβδδη Ρβηβ 

ίη Ιυοβ άηΐ 03Γά. ΜβΓοηΐί3, άί Αηΐοη Ρΐ'αηοβδοο Ν&ροΐί, ίί ηυηΐβ ηβΐ- 

Γίηνβηΐαπο Γβάηΐΐο ηβΐ 1563 άβΐ ιηηηοδοπΐΐί §Γβοί άβΐ ιηοηΗδΐβΓΟ άβΐ 

88. δ&ΙνηΐοΓβ άί Μβδδίηα ηΐΐπΒυίνα ηΐ ηοδΐΓο Νίΐο Ιη ραίβΓηίΐη άβΐ Ββ 

οβοοηο/ηία Βει οΐιβ ηβΐ πίδ. 23 (ογ3 ΥαΗο. §γ. 1426) νβηίνη αΐΐπΡαίΐο 3 

υη ηοη δρβοίίίοηΐο Όοχ&ρηΐΓβδ, β (ΐυβδΐη Ιη δβοοηάη νοίΐη οΐιβ άα Μβδ¬ 

δίηα οί §ίυη§οηο ηοΐίζίβ δυ Νίΐο ΒοχηρβΐΓβδ ηοη αΐΐπιηοηΐί ηοΐβ β ίί- 

1. Ραηοηη. Β'ώΙ. Οοηι. Β. 28. £ί. 58-59. ΟΓγ. Ο γ α ν ο η β, αΐ’ί. οίί., 
ρρ, 163δ. (δβπιρίίοβ ίι*3δθΓίζίοηβ άαΐ οοάίοβ, οοη ςιΐ3ΐοΙιβ οιτογθ). Βα ίοπηη Όοχα- 

ραΐή, ιΐδαία άαΐ δηοοαηο ίηάίδίίηίαηιβηίβ ρβΓ ίί ηοιηίη. οοιηβ ρβΓ ίί §βηίί., οοιτί- 

δροηάβ ρβΓί'βίίαιηβηίβ αΐΐα Ι'ΟΓΓηα §Γβοα Δόξα πατρι ίΓβάίία άβΐ οοάά. Ύαύο. &ι\ 1426 

β Μαΐήΐ. §>·. 4591 άβΐ Όβ οβουηοηιία Όβΐ (Μ β γ ο 3 ί ί, ορ. οίί., ρ. 68) ο 3 ηοβίΐη Ι&ίίηα 
Νίΐί Τηοίοχα ραίτί άβΠ’ίηνβηίαπο άβΐ τηδδ. §γθοϊ άβΐ 88. δαΙν&ίοΓβ άί Μβδ¬ 

δίηα, Γβάαίίο άα Α.Γ. Ναροΐί ηβΐ 1563 (ίΜά., ρ. 235, η. 23), ουί δί αοοβηηβΓα ρίΐι ο1ίι·β. 

2. ϋα ίάβηίίΠοατβ νβΓίδίηιίΙΐϊίβηίβ ίη αηο άβΐ άυβ ιηαβδίπ οΐιβ ρΓβοβάβίίβΓο 
ίί Βαδοαπδ ηοΐΐα οαίίβάΓα άί §τβοο ρΓβδδο ίί 88. 8α1ναίθΓβ, ίί ΕυίΓο β ίί Οαΐίδίοίο [δυί 
ς[υαΙί Β. Ρ β γ γ ό η ί - Ο γ α η ά β, Βα δοηοΐα άί §τβοο α Μβδδίηα ρπιηα άί ΒοδΙαη- 

ίίηο Βαδοαί’ί (Αοίίζίβ β άοοηηιβηίί άα δβονΪΓβ ρβι* Ια δίοπο, άβΐΐα ουίίηΐ’ο ίη δίοίϊία 
ηβΐ δβο. XV), ΡαΙβΓηιο 1911], οηί δί αοοβηηβΓα ρίΐι οΙίΓβ; β ρΓβΓβπΙ)ί1ηιβηίβ ηοΐ δβ- 
οοηάο, οιιί ιηβ§Ιίο δί αάάίοβ Γα§§βίίίνο «Οραβοηδ» ίη ςυαηίο οοδίαηίίηοροΐίΐαηο. 

3. Μ β γ ο α ί ί, ορ. οίί., ρρ. 70δ. β 235 {η. 23). 
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ηΐΐθ, 8ιιοοβδδίν&Γηβηΐβ, άίιηβηΐίοαίβ1. Μα ρηό οοηδίάβΓαΓδί ίβάβάβ^ηο 
Γπιηαηίδία ιηβδδίηβδβ ?Α1 π§ααΓάο να οβδβΓναΐο οΐιβ ηυΐϊα άβροηβ ίη ίαΐ 
8ΘΠ80 οοηίΓο άί Ιυί,β οΐιβ ίηο]ίΓβ ί δποϊ δίηάί «ϋ £Γβοο άονβίΐβΐΌ ίβηβιάο 
αΜ>αδίαηζα νίοίηο α1Γαηι1)ίβηίβ ουΙΐυΓαΙβ β αΐΐα ΜΜίοίβοα άβΐ οβΙβΙΐΓβ 
ηιοηαδίβΓΟ αΓοΚίπιαηάπίαΙβ, άονβ 8αΓβ δίαία ρΓοίοηάα Ια οοηοδββηζα 
άβΐΐα β£Ϊ0£ταίία ίίβ1ο-£Γβοα β οαι-αία Ια οοηδβΓναζίοηβ άί ίβδίί β άοοη- 

πιβηΐί, β άονβ β§Ιί ρΓορπο άαΐ πιβ. Μβ$8ίηβ8β, 8β ηοη αάάίπίίυΓα άαΐ 
8ΐιο βδβιηρΙαΓβ, ανΓα οαναίο Ια δηα ίΓβάηζίοηβ άαΐ Ι)ίο8 άΐ 8. ΡίΙαΓβίο, 
πια 8ΐ Ιια αΐίίβδί ηοίίζία, αηοΐιβ άα αΙίΓβ ίοηίί, άί πη ρβΓίίοοΙβΓβ ίηίβΓβδδβ 
άβΐ δαοοαηο ρβΓ Γα^ίο^Γαίία δίουΙο-^Γβοα: β§Ιί ίηίαίίί, οΙίΓβ αά ανβΓοί 
Ιαεοίαίο αη ίηίζίο άί ΐΓαάηζίοηβ Ιαίίηα άβΐ ύίθ8 άί δ. Ευοία ηβΐ πιβάβδίτηο 
ηΐ8. ΡαΙβηηίΐαηο—πια ηβ ιίιηαηβ δοΐο πη ΕΓβνίδδίιηο ίταιηηιβηίο2·—·, 

νίβηβ ίηοΙίΓβ ποοΓάαίο άαΐ οοηίβιηρΟΓαηβο ροβία οαίαηβδβ Αηίοηί άί 

ΟΙίνβπ, ηβΐ Ιπη^ο ροβηια νο]§αΓβ ΙδΙοΗα άί Ια ΐταη8ΐαάοηί άί 8. Α§α.1α, 
οοπίθ ρβΓδοηα αδδαί άοίία, βδρβΓία άί βηΙίπΓα δία Ιαίίηα οΐχβ §Γβοα, β οοιηβ 
ίΓαάυίίοΓβ «άα Ιί §Γθ1ίΐ βαΓίί» ΐη Ιαίίηο άβΐΐα Υίΐα άί 3. Α§αία; β 1β ραΓοΙβ 
άΐ βηβοηιίο, αδδαί 1ηδίη§ίιίβΓβ, άβΐ ροβία ρβΓ ίΐ δαββαηο («ηοίοϋί οπδίυ- 

ιηαίπ βί νπ*ίηπ8Η, / ίη δοίβηβία ρβπία βί ίαηίυ Ιιηιηαηη», ίΐ (μιαίβ β «οβΓ- 

ίη οΐιίίαίίηη Γοπιβηυ»} ηοη Ιβδοίαηο άηΒΒίο άί δΟΓία δηΐία ίαπιβ άΐ άοί- 

ίπηα άβΐΐο δίβδδο3. 

1. 11 Ώβ οβοοηοιηία Όβί δατβΕΕβ δίαίο ίηίαίίί αίίπΕυίίο ίη 8β§Ίΐίίο α Οίον&ηηί 
ΒοχαραΒβδ, ηΐθ§·1ίο ηοίο ρβΓοΙιέ απίοΓβ άΐ ορβΓβ Γβίοποΐιβ, δία άαΐ & α β ί α η ί, 
Ιδ3§ο§β αά Ηίδίοπαηι 530Γ·αηι δίοηίαπι, Ραηοπηί 1707, ρ. 353, δία 4α Β. ΑΙΙαοοΐ ίη 
ηηα ηοία ιηαηοδοπίία βιιΐ ΡαΙΐο. 1945, οοηίβηβηίβ αηοΕ’βδδο ίΐ Όβ οβοοηοτηΐα Τ>βΐ 
(Μ β γ ο 3 ί, ί, ορ. οϊί., 72 η. 5). Βιιΐΐα &ΙίΓίΙ)υζΐοηβ α Νϋο, Οαηΐδο, Εοίιί άβΐΐα 
ρο1βπιϊο&... οίί., ρρ. 406δ. 

2. ΡαηοΓτη, Βϋ>1. Οοηι. 2^ς[. Β. 28, ί. 63ν. ΟΓγ. αίανοηο, &γΙ. άί., ρ. 
166δ. 

3. Εοοο, (ία Ο·. Ο υ δ ί ηι α η ο, Ροθδΐβ δίοίΐίαηβ 4βί δβοοίί XIV β XV, II, 

Ραίβηηο 1952, 78., Ιβ (Ιηβ οίίανβ (Ιβίΐίοαίβ 3 Είδί (= Ειιάονίοο) δαοοαηο: 
IV. βί ηυη δΐιία ίη ςιιίεία, ιηα ίη ηιυΐΐΐ 

[αΐΐπ ραΓϋ, 
υηάί ρΓοναί οηη αηίβηίίοα δοπρΙιίΓα 
ΐΓαάιιοία ίη οίαΓυ, (ία 1ΐ £Γθί(ί 03Γίί 
ίη 1ίη§υ3 Ιαίίηα, (ϋ φΐίΐΐη οΐιί ίιοηιίΓα 
Μίδδϊηα οηη Ια 8αα δοίβηΐίίίοα 3Γίί, 
οΐιί Ιηοίιί άϊηίι-3 β (ίί Ιογ άί )ί ηιηΓ3 

άί (ριίΐΐα αηίίοα βί ηοΒίϋ οίιίίαίί 
ιιηίϋ β ηαΐη ίρδυ β ίιιίίί δογ ραδδαίί. 

V. ρβΡ ιηϊδδβι* Είδί, άίοιι, <ϋ δαοβαηυ, 

ηοΐιίΐϊ οιΐδίυπιαία βί νίΓίηιίδη, 
ίη δβίβηοία ρβπίιι βί ίαηίυ Ευιηαηιι 
οίιί ίη νίίθ δί ρο’άίπ £ΐοπιΐδΐι; 
ίρδίι βδίί ββρίιι είιίίαίίηη Γοηιαηιι, 
<1’ οηιηί νΪΓίιιίί ίαηίη οορίυδϋ 
(ίηαηίο αΐίηι Γβ^ηίοαίη οίιί δία: 

φιίδία η’β δΐιία ορίηίοηί ηιία. 

ΟΙγ. αηβΐιβ Ο. Β. Ρ αΐιηα, ΙβίοΓία άί δαηί’Λ^αία (Ροβτηα ίη Ιίη^ηα δίοίΐίαηα <Εβ1 
560. XV οοη ίΙΙαδίΓαζίοηί), ίη Αβνυπι 14, 1940, ρρ. 14δ. (βδίΓ.). 

Β’&ΙίΓοηάβ β ηοίο οοιηβ Μβδδΐηα, ρΓορπο &Ι δΟΓ^βΓβ άβΐ δβο. XV, 

(ϋΛ^βηΐί πη οβηΐΓο άί οπΙίπΓα ππι&ηίδίίοα άί ρππι’οΓάίηβ, 8ρβοΐβ ηβΐ ο&ιηρο 
άβΐΐα ουΙίιίΓα §τβοα, οοη Γΐδίίίαζίοηβ ηβΐ 1404 ρΓβδδο ί! δδ. δαΙναίΟΓβ, 

ά& ρ&Γίβ άί Γβ Μ&Γίίηο ϋ §Ίοναηβ, άί ςπβΐΐο δίπάίο άί 1ίη§πα ^Γβοα, ηβ] 

ςπαΐβ ανΓβΙιΙιβΓΟ ίηδβ^ηαίο, β ηοη δοΐο αΐ ιηοηαοί πια αηοΐιβ αί Ιαίοί β 
ρβΓίϊηο αί ίοΓβδΐίβη—?Γα ςπβδίί οί ίη ϊΐ ίαπιοδο ΡίβίΓΟ Ββπιίιο—, ίΐ οα- 

ΙαΙίΓΟδβ Κίΐίρρο Ηηίίο, ίΐ Ιιίζαηίίηο Αηάι-οηίοο Οαΐίβίοίο, β, ίηίίηβ, Οο- 

δίαηίίηο. Βαβοαπδ1, ίΐ €[παΙβ δί Γβπηα ηβΐΐα οίί ία άβΐ ίαΓΟ §ίπδία άίβίΓΟ 
1β ίηδίβίβηίϊ ρΓβ^ΙιίβΓβ άί ^ηάονίοο δαοοαηο «Εςυίίβ νίΓοςπβ ΙίίίβΓα- 

ίοΓπηι Ιιοπιίηππι απιαηίίδδΐηιο)), οοηιβ Ιο άθίϊηϊδοβ ίη πηα 8ΐια ΙβίίβΓα 

αηίοΒίο^αίίοα ίί άοίίο οοδΐαηίίηοροΐίίαηο2. Ε ρρορήο ίί Εαδοαρίδ άίβάθ 
άβΐ δαοοαηο πη Ιπδΐη^ίιίβΓΟ §ίιιάίζίο ςπαηάο, α ρΓοροδίΐο άβΠα οοΐΐα- 

ΕοΓαζίοηβ οΚβ τίοβνβίίβ άαΙΓυπιαηίδία ηιβδδίηβδβ ρβΓ Ια οοιηρίίαζίοηβ 
άβ§;]ί ΕΙοξί άί απύοίζί βΙθ8θβ, ροβίί β ΙβϋβΓαΙί 8ίάΙίαηί, β8ΐ·ΐ'αΙΐί άα ιχη 
οοάίοε £1'600 άί 8ιιίάα ίηάίπζζαίί αί δβηαίο β αί Ροροίο άί Μβδδίηα, οοδί 
δί βδρΓβδδβ ηβί δποί οοη?Γοηίί: «.... ίη ΙΐΓβνίδδίιηπηι νοίπηιβη οοΐΐβ^ϊ ίη- 

ίβΓνβηίβηίο βί οοαάίυναηίβ άοπιίηο Ευάονίοο δαοοαηο Ιαίίηαπιηι Ιίί- 

ίβΓαΓππι άοοΐίδδίηιο; βί ^ΓΟβοαΓππι ηιβο ίαάίοίο ηοη ί^ηβΓο...»3. 

Μα ίί δαοοαηο ηοη.βΙιΡβ ίαπιίΙίαΓίία δοΐο οοΐ Εαδοαπδ. Ε§Ίί ίηίαίίί, 
οΐιβ άα ^ίοναηβ βΓ·α δΐαίο πιαηάαίο «ίη ΕίΓΠΓΪαηι... πί δίπάϋδ Επηιαηί- 

ΐαίίδ ϊηοππι})6Γβί»—οοδα ά’αΙίΓοηάβ ίΓβ^πβηίβ ρβτ 1β ηοΜΙί ίαπιί§1ίβ 
δίοίΐίαηβ άβΐ ίβιηρο ηιαηάαΓβ ί ρρορπ ταπιροΐΐί α δίπάίαΓβ ίη οοηίίηβηίβ4—, 

ίοΓηαίο «οχ ιΐΓί)β ΡΙοΓβηίίηα» ηβΐΐα οίίίά ηαίαΐβ, θΕΕθ ηιοάο άί ββ^πίΓνΐ 

1. Η. 8 α ί> & α (1 ί η ί, Ε’ϋηίνβΓδίία άί Οαίαηία ηβί δβοοίο XV, Εαίαηία 1898, 

ρ. 44; Μ. 0 α ί α 1 α η ο - Τ ϊ τ τ ί ί ο, Ε’ίδίπαζίοηβ ραΒΟίίοα ίη δϊοίΐία ηβί πη&δοί- 

ηιβηίο, Ο&ίαηία 1911, ρρ. 22δ.; 0. Μ α γ ί η β 3 ο ο, Ε’βηδβί^ηβιηβηί άυ §τβο άαηδ 
Γΐίαΐίβ ηιβΓίάίοηαΙβ αναηί 1453, ά’αρΓβδ ιιη άοοηηιβηί ίηβάίί, ίη Οοηιρίβδ Γβηάηδ 
άβ ΓΑοαάβιηίβ άβδ Ιηδοπρίίοιίδ βί ΒβΙΙβδ-ΕβίίΡβδ, Ραπδ 1948, ρρ. 308-311; Μ. Ο α¬ 

ί α 1 α η ο, Οη^ίηβ β δνίΐιιρρο άβΙΓϋηίνβΡδίία άί Μβδδίηα, ηβί νοί. Μβδδαηα, Μβδ- 

δίηα 1950, ρρ. 73.; Ν. Β. Ε ν ο 1 α, δίαηιρα β οηίίιπα ίη δίοίΐία ηβί ηυαίίΐΌοβηίο, 

ίη Αίίί Αοοαά. 8ο. Εβίί. ΑγΙϊ άί ΡαΙβΓηιο, IV δβΓ., 13, 1952-1953, ραΗ. II: Εβίί., ρρ. 

3775.: Α. άβ Κ ο 3 α 1 ί α, Εα νίία άί Εοδίαηίίηο Εαδοατίβ, ίη ΑτοΕ. 81ογ. δϊοίΐ. 3. 

III, 9, 1957-1958, ρρ. 21-70, δβοοηάο ίί ςυαίβ (ρ. 35) αηοΕβ ρήηια άβΙΙ’αΓΓίνο άβΐ 
Εαδοαπδ «Μβδδίηα βΓα ςααδί Γαηίοο οβηίΓβ ίη δίοίΐία άονβ αηοοΓα δί δίηάίαδδβ ίί ^γθοο». 

2 . Β β Β Ο 5 3 I ί 3, 3Γί. οίί., ρ. 35. 

3. ΟΙγ. ϋ. 8 οίιί α νο, Μβηιοπβ άα δβΓνίΓβ ρβΓ ία δίοπα ΙβίίβΓατία άί 8ί- 
οίΐία. ΡαΙβΓπιο 1756, ίοπι. I, ραΓί. IV, ατί. XIV, 6. 

4. ΡΓα ϊ ίαηίί δίηάί δΐιΙΓαΓ^οιηβηΙο, οΙγ. αά βδ. (X Ε ο ηι β α γ ά ο Β α ά ί ο β, 
I δίοϊΐίαηί ηβΐΐο δίαάίο άί Ρίδα ίίηο αί 1600, ίη Αηηαΐί άβΐΐβ ϋηίνβΓδίία ίοεοαηβ XXIV, 

Ρίδ3 1904, β Β. δαΕΒαάΐηί, 8ρί§Όΐ&ίιΐΓβ άϊ ΙβίίβΓαίιίΓα δίοίΐίαηα ηβί δβο. XV. 

δίηάβηίί β ρΓοίβδδΟΓΐ", ίη ΑγοΕ. 8Ιογ. 8ίοί1. Οπβηί. 4, 1907, ρρ. 116-124. 
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Ιβ Ιβζίοηί (ΙβΙ ίαηιοδο Ραηορηϋία1. Τβηηβ ίηοΐίρβ βορρΐδροηϋβηζα βρί- 

δίοΙδΓβ βο'1 ββίβϊη’β πιηαηΐδία Εορβηζο ναΐΐα, οοιηβ Γίδπΐΐα Οα ϋυβ ΙβίίβΓβ 

δΐιροΓδΙίΐί ρυΗΐ’ϋρρο ηοη Οαίαίβ, βΟ & Ιιιΐ δαρα δίαίο 1β§αίο (1η αιπΐβΐζΐα2. 

Εβ ΓβίβΡθπζβ ουΙΐπΡΒίί Οΐ ΕηΟονΐβο δαβοαηο αρραΐοηο ϋυηςυβ ρΐύ 
οΐιβ οίίΐηιβ. β δβηζ’αΐίρο ίβϋβΟβ^ηα ρυό βοηδίΟβραΡδΐ 3α δυα ΐβδίΐιηοηΐαηζα. 

(^)ιιΐ ρβρό δΐ ροηβ ηη αϋ-ΓΟ ρροϋΐβπια: θγ& αΙίΓβίίαηίο αίίβηάϋηΐβ Ια ίοηΊβ 
(Ια οι,ιί Ιυΐ αίίΐηδβ Ια ηοίΐζΐα δηΙΓαβ’ΐο^ταίο Οΐ 5. ΡΐΙαΓβίοΡ Ε φΐ&1 βρα 
ςιιβδία !οηΐο? (^ηβδίο ρπρίρορρο ηοη οΐ β (Ιδιο 8αρβΓβ αΐΐο δίαίο αίΐυαίβ 
Οοϋο οοηοβοοηζβ; βδδα να οοηιηηφίβ οβΓίαιηβηίθ Ιοοαίΐζζαία ηβΐ 88. 

δαίναίορβ (ϋ Μβδδΐηα, αΐ ςυαίβ οΐ οοηΟιιοβ ρβΓ Οΐ ρΐΰ Π ϊαίίο οΐιβ ηβΐΐα 
δα» «μάνδρα» πβηίΓό, ρητ ΊροναηΟοδΐ ΐη Οαΐαίιρΐα, ίΐ ηχοηαδίβρο Οΐ αρ- 

ρατίβηβηζα άΐ δ. Εΐίαρβίο3. Ε ίηίαΐίΐ ΟοοιιπιβηίαΒΐΙβ οοιηβ ηβΐ ίαιηοδο 
πιοηαδίβΓΟ ιηβδδΐηοδβ, Οοίαΐο Οΐ υηβ Οβίΐβ ρΐύ ποοίΐθ ΒϋιΙΐοίβοΕβ (Ιβί 
ίβιηρο, δρβοίο ροΐ' (ριαηίο αίίΐοηβ αΐΐα ουίίυρα §τβοα? δΐ οοηδβΓναδδβΓΟ 
οαίαίο^ΐιΐ ο τορβΗοη οοηίβηβηίΐ ηοίΐζΐβ δηΐ 1ΐϊ>π β δυΐ Ιογο αοίορΐ, βά β 
αΓίΡβδΐ ίηίυϋϋΐβ οοιηβ Οα βδδί ίΐ δαοοαηο, αΐ ραρΐ Οβί Ναροΐΐ ρ6Γ άΐ Ώβ 
οβοοηοτηία Όβί, αΜϋα ίΐ’αίίο Ια ηοίΐζΐα δυΙΓαυίοΡβ άβΐ Ηοβ: δβ ϊηίαΐίί 
δΐ οδβΙυΟβ, Ο’αβοοίΟο οοΐ Μβρο&ίΐ4, βϋβ ΐΐ Ν&ροΐΐ ανβδδβ ροίυίο, ραΗβηάο 
ϋαΐ δοΐο βο^ηοηιβ, «(ϋνίηαρβ» ίΐ ηοηιβ (Νϋο), οοιηβ & ιηα£§Ϊ0Γ ρα§ΐοηβ 
ανρβϋϋβ ροίυίο ίΐ δαοοαηο «(ΙΐνίηβΓβ» αϋϋΐρΐίίυΓα ϋ οο^ηοιηβ (ϋοχα- 

ραίΓΪ), οίίτβηϋο&ΐί ΐΐ ιήβ. Μβ$Ηηβ86 δοΐο ϋ ηοπιβ? 

Ε ρβΓό ΟΓοηοΙο^ΐϋαιηοηίβ οοηιραίΐΐϋΐβ Ια ΐΟβηίΐίΐοαζίοηβ Οβί Νϋο 

ηιοηαοο Οβί ηιαηοδοπίίο, Γΐίβηυίο οοβνο Οΐ 8. ΕΐΙαΡβίο πιορίο ηβΐ 1076, 

οοη Νϋο ΟοχαραίΓβδ, αηοορα νΐνο β αίίΐνο ηβ&Ίί αηηΐ 1143-11465 ? Α 
ραρίβ ίΐ ίαίίο οΐιο ηυϋα δαρρΐαιηο δη υηα ρυΓ ροβδίΐοίΐβ Ιοη^βνΐία άβΐ 
]3οχΒραΐΓβδ οΐιβ ροΐΡθϋβ ανβΓβΙί ρβΓπιοδδο (1ΐ οοηοδοβΓβ ηβΐΐα ΓΒηοίηΙ- 

Ιοζζη ΐΐ δηηίο, ίπΐΐηνΐα αηοΕβ & ραβδίο ρΓΟροδίΐο Ρΐδο^ηη 8§ΌΠΐ]3Γ3Γβ 
ΐΐ 03ΐτιρα <1& ηηα ορίηΐοηβ βπ’&Ίίΐ, ηηοΕ’βδδη, οοιηβ §;ΐα Γθγγογθ δηΙΓβία 
Οΐ ΡΐΙδΓβΙο, οοηδοΐΐΟαΙα β βοηδ&οΓεΛει ά&ΙΙα ΐπιάΐζΐοηβ β ΙηϊίοτΆ αοοοίΐα 

1. ΝοΙΐζΐβ (ΙβΟοίίβ ά&Πβ δυβ ΙβίίβΓβ; Ο τ ά ν ο η β, ο*1. οϊΐ., ρρ. 122δ. β 145. 
2. υη& ΙβίΙβΓα. άθΐ 8αοοβηο αΐ ΛΓ&11& β ιιηα, άΐ Γίδροδΐα, χΐβΐ ν3.1ΐ3. 3.1 83003- 

ηο, ρυΐιΐιϋοαΐβ (1& 6. Μαηοΐη ϊ, Αίοιιηβ ΙβΙΙθγθ <ϋ Ροι-βηζο ν&Πλ, ίη Οίοπι. 81ο- 
γϊοο άβΐΐα ΡβίΙβΓ3ΐιΐΓ3 113113)13 21, 1893, ρρ. 44-46. Ι/θγγογθ ηβΐ οο§·ηοηιβ ΐη Μαη- 
οϊιιΐ (Τ.υά. 830Γ3ηυε) ο δίαίο οογγοΙΙο θα Ρ. Ρ ο η 1 3 γ ΐ η - ϋ. ΑηΟΓβηοοί, Ρ3 
ΐΓ3<1ίζϊοιιβ άθΐ ο3Γΐο§:8'ΐο (1ΐ Ρογθπζο Λ'3ΐΐ3, ΐη Ιΐ3ΐΪ3 Μβάΐοθνβίο β ϋηΐ3ηΪ5ΐίθ3 15, 

1972, ρ. 200, ηη. 51 β 52. 
3. Β 3 5 ί 1 β, 3γ1. οίί., ρρ. 145-147. Μ. 8 ο 3 0 ιι 1 ο, 11 ιηοηαοΐυδηιο ]ΐ3δϊ1Ϊ3ηο 

ηβΐΐα δΐοϊ1ΐ3 ΠΊθ<ϋβν3ΐβ, Κοηΐ3 1947, ρρ. 186δ. 
4. Μ β γ ο 3 1 ΐ, ορ. οίί., ρρ. 70δ. 
5. 0 3ΐ*ιΐ5θ, Εοΐιί 0β1ΐ3 ροΐ6ηιϊο3... οίί., ρ. 407, η.5. 
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ιΐΰ^ΐΐ δΐϋάΐοδΐ1, Ια ςηαΐβ νβηηβ Οαδαία, §ΐα άαΐ Οαβίαηΐ2, δυΐΐα δβ^ηβηίβ 
βδρΓβδδΐοηβ Οβίΐα Vίΐα: «... ΐη ϋδ [$άΙ. Αυΐΐηΐδ] βηΐηι πια^ηαπι Εαηο νίπηη 
οο^ηονΐπιυδ»3; πια Οΐοβ ϋ ΐβδίο §Ρββο οπ^ΐηαΐβ: .... ανται [ςοίΐ. αί Αν- 

λϊναί\ γάο μοι καί τον μέγαν τοϋτον έγνώρισανβ(1 ΐη νβΐ’ΐία Ια Γοαδβ 
ηοη ΐηιρίΐοα ηβοβδδαηαηιβηΐβ οΐιβ ΐΐ Μοιραίο α!»]χΐα Γαίίο ρβΓδοηαΙβ 
οοηοδοβηζα Οβί δΐιο θγοθ, ηβ Ιαηίο ιηβηο οΐιβ §Ιΐ ίοδδβ βοβΐαηβο, ο 
ίΐυα,δΐ5. Ε ΐη ίαΐ δβηδο ηοη οοηάυοοηο ηβρριίΓβ ΐ «οΐΐ’οοδίαηζΐαΐΐ τα§- 

§υα^Ιΐ δηΐ ίΓαΐίΐ 6β1 νοΗο β ΟβΠα ρβΓδοηα (Ιβί δαηίο» βΐιβ ρηΓβ δοηο δί-αίΐ 
ηιβδδΐ ΐη πΐΐβνο6, ΙβαΙΐαπΟοδΐ Οΐ Ιηο§Ίιΐ οοηιηηΐ αίοΐιαδί,αηζα ίΐ’βςηβηίΐ 
ηβΐΐα ΙβΐΙβΓαΐηΓα α^ΐο^Γαίΐοα; ηβ να ΐηίΐηβ Οΐηιβηΐΐοαίο οΐιβ, αΟ αρρβηα 
(Ιηβ αηηΐ άαΐΐα ηιοϋβ άβΐ δαηίο, ηβδδηηο ρΐίι δΐ γϊοογΟε άΐ ΕΐΙ&ΓβΊο ηβ) 

δΐιο πιοηαδίβΓΟ7: ηοη ραηβ «ρηΐηάΐ δΐ ροδδα ραιΊ&Γβ Οΐ οοβΐαηβΐίά β ία- 

ιηΐΐΐαηί,ά. β Οΐ ταρροΗο Οα πιαβδΐΓο α (ϋδοβροίο ίϊα δ. ΡΐΙβΓβΐο β ΐΐ δυο 
α^ΐο§ταίο, βοηιβ ρυΐ’β δΐ β ίαΐΐο8. 

Α (^υβδίο ρυηίο, (ρΐηΟΐ, δαί’βΐχΐχβ ίοΓδβ οοιτβίίο, ρβι* αοββΗαΓβ υΐ- 
ΙβποΓπιβηΙβ Ια ναΙΐΟΐΐα Οβίΐα ηοίΐζΐα Οβί δαοοαηο, ποοπ’βΓβ αΐΐα νβπίΐοα 
Οβί οπίβπο δίΐΐΐδΐ-ΐοο. Μα ρβΡ ορβτβ δΐίίαίίβ, οαΓαίίβΓΐζζαΙβ οΐοβ Οα ηη 
βίβναίο ^ΓαΟο δί «δρβΓδοηαϋζζαζΐοηβ», ηυαίΐ δοηο ρβΓ Ιογο δίβδδα ηα- 

ί.ηι*α ΐ Ιανοιή ϋΐ Νϋο ΒοχαραίΓβδ, δοήΐίβ ΐηοΙΐΓβ ΐη ρβποΟΐ Οΐ Ιβηιρο 
ηια^απ αδδαΐ Οΐδίαηΐΐ 1ι*α Ιογο, ίΐηο α Γΐηαΐ ρηηΐο ριιό οοδίΐίηΐΐ’β υηα 
ρΓονα Οβί ηονβ ϋ οηΐ-βήο ]ΐη§;υΐ3ΐΐοο β δίϋΐδίΐοο ? ΡοΓδβ οΐιβ ροίΓβϋϋβ 
ϋαροΐ Ια οβϋβζζα ϋβΐΐα ραίβϊ*ηΐ1τ8. Οβϋ’ορβΓα ϋ Οοοηηιοηίαρβ Ια ρΓβδβηζα, 
ΐη ηη 1ανοι*ο ίοΓδ'αηοϋβ &ΐοναηΐ1β ί}υαΙβ ροΐΓβΙχϋβ βδδβΐ’β ϋ Ι)ίο$ ϋΐ 8. 

Εΐίαρβίο βΟ ΐη ορβΓβ (ΐυαδΐ οβϋαιηβηΐβ ϋβΐΐα πιαίυΐ’ΐία αηοΐιβ αναηζ&ία 
ςυαίΐ δοηο ϋ ΐ)β οβΰοηοτηΐα Όβί β Ια Τάξις, Οΐ ίαΐυηΐ ΐβηηΐηΐ πι&^απ 
Γαΐ’ΐ ο Οΐ οβΗβ βδρΓβδδΐοηΐ αηοϋβ ΐηοοηδυβίβ9, δρββΐβ ΐη υη’βροοα ΐη 
οηΐ βγ& ςυαδί Οβί ίυίίο δοοηοδοΐυΐο ϋ οοηοβίίο Οΐ ρΓορπβΙα ΙβίίβΓαήα10, 

4. Ι.Γ6ΓΓ0Γ6 ό ρΓβδβηΙβ ΐη ίυΐΐα Ια 1»ΐ1>1ΐθ£Γ3ίΊ3 άαΐ Οαοΐηηΐ ίη ροΐ. Ρβρΐΐ Ιθπιρο 
ρΐύ Γοοβηΐθ, οίρ. 3ά βδ. Η ο δ 5 ΐ Τ 3 ΐ 1) ί> ΐ, ορ. οίί., ρ. 191, β Α γ ο ο Μ α § γ ί, 
ορ. οίί., ρρ. 29δ. 

2. (1 3 β I 3 η ΐ, Υΐίαβ... οίί., ρ. 112; ΑΑ. 88. οίί., 605Ο-606Α. 
3. Οοδί 13 ΐΓ3θαζΐοηβ ΟοΙ ΡΊογϊΙο: οΙγ. ΑΑ. 88. οίί,, 609Β. 
4. Μβββαη. ξΐ\ 29, ί. 5ν Α,ΙΙ. 33-34; ΝβαροΙ. ξ>·. 26, Γ. 333. 
5. ^ιιβδ1^ θ556Ρν3ζΐοηί ΟΓαηο §·ΐα ϊη Β 3 δ ΐ 1 θ, 3γ1. οίί., ρ. 35. 
6. Α γ ο ο Μ 3 £ γ ί, ορ. οίί., ρ. 29. 
7. ΑΑ. 88. οίί., ρ. 617ΕΡ. 
8. Α γ ο ο Μ 3 0' γ ί, ορ. οίί.. ρ. 30. Οίρ. 1. 1880. 
9. ΕΓβφίβηίΐδδΐιηΐ, 3(1 βδ., ηβΐ Ώβ οβεοηοιηΐα Όβί Γιΐδο Οΐ οοηιροδίΐ ρΐιηϊιηί 

οΐιβ ρβΓ ΐΐ ϋϊοβ 1ΐ3 5Ο0Π3131Ο 13 Α γ ο ο Μ 3 0 Γ ΐ, ορ. οίί., ρ. 34. 
10. Μ β γ ο 3 I ΐ, ορ. οίί., ρ. 79. 
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ίη οιιί ηηζί δΐ ρΓηίϊοανα Εΐηιρίαηιβηίο, δβ^αβηάο 1θ ρΓβδοπζίοηί (Ιβί XIX 

οαηοηβ <Ιθ1 δίηοάο ΐΓυΙΙαηο (η.692), ίΐ γίοογβο θ,ί ρθΜπ θ &ΐ άοίίοπ (Ιβίΐη 
οΐιΐβδα θ Γίιηίί&ζϊοηβ (Ιβίΐο Ιογο ορβΓβ1 ? ΒΪ8υ3ί& (Ιΐ ββΐ’ίο ρΐύ 3Ϊ£'ηίίΐθ8.ίίνη 

ίη ρΓοροδίίο Ια βοδίαηζίειίβ οηιο°'6ηβίί& (Ιΐ ΐηίβΓθδδβ δρίπίυηΐβ θ άί οά- 
Γηίίβπζζηζΐοηβ ίβοΐο^ίοει, ριιρ ηβΐΐδ νΒΓίβΙέι (ίθί £βηβϊΐ ΓβΙί^ΐοδΟ-ΙθίίβΓ&Γΐ, 

ο3ιβ β ΐηίπηδβοα ηΐΐβ ίΓβ ορβΓΘ (Ιβί ϋοχ&ρΒίΓβδ. 

νβηβηάο άηηφίβ Μία οοηοίηδϊοηβ, ίβηηΐ Γβδίεηκίο ίΐ πίφοηβνοΐβ 6ηΙ>~ 

Βίο β 1β οννΐθ ΓίδΒΓνο ίηιροδίθ άηΐ οοδο, ηρρθτβ άηημηβ άί ^Γ&ηάβ οοη- 

δίάθΓ&ζίοηο β άΐ ηοίβνοΐβ αίίβη<Β1:>ί1ίί& Ια ίβδίίιηοηΪ3ηζ& (1ί Εηάονίοο 
δαοοαηο, οΒβ οί Ια οοηοδοβΓβ ηη β,δρβίίο ίηβίΚίο άβΙΓαΐΙϊνίΐα Γθΐί^'ίοδο- 

ΙοίΐβΓαΓία <1ΐ Νίΐο ΌοχαραΐΓθδ, 36 ηοη Μίι*ο ρβΓ ΓαυΐοΓθλ^οΙβζζα άβΐΐα 
ίοηίβ άα οηί Γηπιαηίδία τηβδδίηβδβ οθΓΐαηιβηί.6 ηίίΐηδβ, β οίοβ 1β δοΐίάα 
ίΓαόϊζίοηβ Γβΐί^ίοδα θ οηΙΐιίΓαΙβ άβΐ ιηοηαδίβΓο (Ιοί δδ. δαΙναΐοΓβ, ηθΐΐα 

οιιί δΐοπα Π ηοδΐΓΟ Νίΐο άονβίίβ οοοηραΓβ ηη ροδί ο άί πΐίβνο, οβΓίο 
ΐϊΐα§§Ί0Γθ άί ς;ααηίο ΠηοΓα §1ί β δίοίο ποοηοδοίηίο. Ε Γηίίπΐιηζίοηθ α 
Ιαί άβΐ 1)ίθ8 (1ί δ. ΡϊΙαΓΒίο, οοΐ άοοηπίθηίεη’οΐ υηα ίαδβ άΐ αίίΐνΐία άί Νίΐο 
ΟοχαραίΓΒδ δίοιίΓαηιοηίβ εσιίβοθάβηΐβ αΐΐα ρΐ’βδα άΐ ροδΐζϊοηβ αηίΐΐαίΐηα 

ο αηίϊροηι&ηα οΐιβ ϊηίοπηα Ια Τάξις β ίδρίΓα ϊΐ Ββ οβωηοηύα Ώβί2, αο- 

ςηίδία ηη ηοίβνοΐβ ρβδο ρβΓ Γεφρηοίοηάίπιβηίο άθΐΐα οοηοδοβηζα άί 
ςπβδίο αηίοΓΟ άί ηοη δβοοηά&ιία ίηιροιίαηζα; ΐΐ ηηεάβ, οΙίΓβ αά ανθΓ 
Ρυίΐαίο υη ροηίβ Γγ& Ια οηΐίυτα Βίζ&ηΐίηει ΓηβίΓοροΙίίαηα ο ^ηβΐΐα ρβ- 

πίθηοα ΐίαίο-^Γθοα άί βία ίαπίοίήζαηίίηο-ηοπηαηηα3, δβρρβ αΙίΓβδΐ ίη- 

86Ρ1Γ8Ϊ ηβί §Γαη<Ιβ άίΙύβΊίίίο (Ιΐ ΐ(1ββ οάβ δβαίππ άαΐΐο δοίδηια άβΐ 1054 

β οΐιβ ίη ίοΓδβ ίΐ ίβηια οηΙίηΓαΙβ άοηαίηηηίο ηβί δθοοίί XI β XII; ηοη 3θ1ο, 
ιηα πιΐδοί α Γαιΐο οοη ηη οοηΐΓίίπιίο αίοΐ^αδίαηζα οη&'ίη&ΐβ, οΚβ ίοΓδβ 

ίίηοΓα ηοη β δίαίο ρΓ680 ηβΐΐα άονυΐα οοηδίάβΓ&ζίοηβ4. 

8ΤΕΡΑΝΟ ΕΑΚΌ80 

1. Ο. ΙΙοδδί ΤηΐΒΒϊ, Είΐ&δαίο <1α ΟβΓαιπί: Οτηβΐίβ ρβΓ ί Υαη^βΠ άο- 

ιηβηίοαίί β Ιβ Γβδίβ άΐ ίιιίίο Γαηηο [ΙδΙΗ. 8ίοΐ1. 8ίυά. Βΐζ&ηί.: Τβδίί, 11], ΡβΙβΓπιο 
1969, ΧΕΙΙΙ. II βέΐηοηβ ίη (5. Α. Ε α 11 ί 5 - Μ. ΡοΙΠδ, Σύνταγμα των θείων καί 
ιερών κανόνων, II, Αίβηβ 1852, ρρ. 346-347. 

2. Ό&1 Iηο3 δβΓηΙ)Γ3. ϊηίηίίΐ πιαηοβΓβ ο^ηΐ ΐηάϊζϊο ίη ΙηΙ δβηδο. 

3. Ο 3. γ η 3 ο, Εοΐιΐ άβΐΐη ρο1βηήο&... οίί., ρρ. 411-412. 
4. II ηιοίο ηνιιίο άα Νΐΐο ΌοχαραΐΓβδ ηβΐΐη ίοππαζΐοηβ β ηβΐΐο δνΐίαρρο άβΐΐη 

οΓϋίοα Ιιΐζηηίΐηη οοηίι·ο ίΐ ρηιηηΐο άβΐΐα ΟΕίθδη Γοιηηηη ηβί δβο. XII δοτή ιώθ^Ίϊο 

ίηρηαάΓηίο ϊη ηη Ιηνοτο, οΐιβ ηυδρΐβΐιΐ&ιηο άΐ ρΓΟδδΐιηη ριιΙΛΙίοαζΐοηβ, άβάίοαίο ηρ- 

ρυηΐο α ηυβδίο ίβηιη άηΐ ηοδίΓΟ ^ϊον&ηβ αηιΐοο ^Γβοο .ίηηηΐδ Βρίΐβΐ’ίδ. 
5-3-1981 

ΠΕΡΙ ΤΑΣ ΝΟΜΙΚΑΣ ΠΗΓΑΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΒΛΑΣΤΑΡΗ 

Τό συμπιληματικον εργον του Ματθαίου Βλάσταρη, το γνωστόν ύπο 

τον τίτλον «Σύνταγμα, κατά στοιχεΐον», συνεκέντρωσε τόσον εις τό παρελ¬ 

θόν, όσον κα.ί προσφάτως τήν προσοχήν ί δικών μας καί ξένων ιστορικών του 

δικαίου, οί όποιοι άφιέρωσαν εις τήν μελέτην καί άνάλυσιν του έργου τούτου 

του IX αίώνος σημαντικωτάτας εργασίας1. 'Η σκέψις ότι οί επόμενοι πίνα¬ 

κες (οί όποιοι, είρήσθω έν παρόδω, δεν έγένοντο κατά κύριον λόγον χάριν 

τής έρεύνης του Συντάγμ.ατος, άλλ* ήρχισαν καταρτιζόμενοι έν τω πλαισίφ 

τής άναζητήσεως των ίβδίΐιηοηΐα άλλου συλλεκτικού έργου) δύνανται νά ά- 

ποβοΰν χρήσιμοι εις τούς μελετητάς του Βλάσταρη, μέ παρεκίνησεν εις τήν 

παρούσαν δημοσίευσιν. Εις τήν άπόφασίν μου ταύτην άποφασιστικήν έπί- 

δρασιν ήσκησεν ή διαπίστο^σις, ότι τό Σύνταγμα περιλαμβάνει οχι εύκαταφρό- 

νητον άριθμόν επιτομών, παραφράσεων καί γενικώτερον επεξεργασιών χω¬ 

ρίων τής ιουστινιάνειου νομοθεσίας, ιδίως τού Κωδικός, μή γνωστών άλλοθεν. 

Τούτων ή έπισήμανσις είναι ασφαλώς σημαντική διά τήν μελέτην τού έργου 

των &ηίβοβδ8θΓ68. 

Πρός διευκόλυνσιν των αναγνωστών σκόπιμον κρίνω τήν παροχήν ώρισμ.έ- 

νων επεξηγήσεων ώς πρός τον τρόπον καταρτίσεως των πινάκων. Τά χωρία τού 

Συντάγματος παραπέμπονται κατά στοιχειον καί κεφώλαιον, σημειουμένων των 

σελίδων καί των στίχων κατά τήν έκδοσιν Ράλλη καί Ποτλή. Έναντι αυτών 

1. Βλ. Τ. Ρ 1 ο γ ΐ η δ 1ι ΐ ΡαηηΗΐ-,ηΐΙα ζ&1ίοηοάηίθΙηοϊ άβ]ηίβ1ηοδ1ΐ ϋηδ&η& 

03Γ3 δβτθον ΐ θΓθ1<ον, Κίον 1888 (έν σσ. 330-437 έκδίδονται ό πίναξ καί οί «νόμοι» 

του Συντάγματος κατά στοιχεών), Ν. I Γ ί η 3 1ν ΐ ], 8ΐηΐ3§'ηΐ9 Μηϋΐιο)η νΐηδίηηη, 

Είβηΐ)η ν ούδοβδίνβ 1]ιιΕΐίβ1β] άαοΙιονηη^Ό ρΓΟδνβδδβημα 1891, σσ. 328-345, 409- 

428, 437-450, 742-772, 1892, σσ. 698-723, 800-834, 44-94, 155-201, του αύτοΰ, 

δοθΓ&ηίο ρο ηΐίηίηίηοιη ροΓ]ηάη... ΐϋ ΑΐίαύΐΙηηίη 8ΐηί3.§Ίηη Μ. νΐηδ1ηη&, 2α έκδ. 

δΐιηίβΓοροΙ 1901, V. Ν η γ 1) β Ιί ο ν, Νοηιοΐίηηοη Κοηδΐ9ηΙΐηοροΓδ1ΐ3^ο ρηΙπ3ΓθΙι& 

Ε011)3 δ ί,οΐΐίονηηΐβπη λΓ3Γ5αηιοη&. I. Ιδίοηΐνο-Ιιαηοηΐόβδίνοβ ΐζίοάονηηΐβ. II. Ηηδ- 

δΐιΐ) ρβΓβνοά δ ρΐ'οάΐδίονίβηι ί ρι·ΐηΐ603ηϊ)3ηΊΪ, Κβζδη 1899, 8 1. Ν ο ν 3 ί; ο ν ΐ ό, 

Μ&1ΐ)β νΐ&δί.3Γ3 δΐηίη^Γη&ί, Ββθ§Γ3ά 1907 (έκδοσις της σλαβικής μεταφράσεων του έργου), 
Α. 8 ο 1 ο ν ΐ ο ν, Ε’οοηνΓβ )υηάϊςυβ άβ ΜηΙΙιΐθία ΒΕδΙηΓβδ, 8ίηάΐ ίιΐζαηΐΐηΐ 5 , 1939, 

σσ. 698-707. Έκ των προσφάτων εργασιών βλ. Ν. Μάτση, Περί τήν κριτικήν του 
Συντάγματος του Ματθαίου Βλάσταρη, I—II, Άθήναι 1979-1980. Σημειωτέον οτι ό ερευ¬ 

νητής οΰτος, οστις καί εις άλλας μελέτας του ήσχολήθη μέ τό Σύνταγμα κατά στοιχειον, 
υπογραμμίζει (π.χ. I, σ. 5, σημ. 2, II, σ. 8, σημ. 2) τό ανεπαρκές καί ενίοτε έπισφαλές των 
έν τή έκδόσει παραπομπών εις τάς πηγάς. 

ΕΕΒΣ, ΜΔ' 20 
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αναγράφεται, ή (πιθανή) πηγή του συμπιλητοΰ. Έπί όμοιων διατυπώσεων 

πλειόνων κειμένων, έκρίθη επιβεβλημένη ή αναφορά όλων1. Τοϋτο έτηρήθη 

καί οσάκις μεταξύ των πλειόνων διατυπώσεων πα.ρετηροΰντο μικραί παραλ- 

λαγαί, έφ’ όσον το κείμενον τοϋ Βλάσταρη δεν έπέτρεπε τον μετά βεβαιότητας 

προσδιορισμόν τής προελεύσεώς του. Κατά την σημείωσιν των πηγών έγέ- 

νετο χρήσις των συνήθων εις νομικά κείμενα βραχυγραφιών, των όποίο^ν ή 

άνάλυσις καταχωρίζεται κατωτέρω. 

Είναι γνωστόν ότι βασικαί πηγαί κατά τήν κατάρτισίν του Συντάγματος 

υπήρξαν τό κείμενον του Νομοκάνονος εις ΙΔ' Τίτλους καί τό ερμηνευτικόν 

έργον των Θεοδώρου Βαλσαμώνος καί, όλιγώτερον, Ίωάννου Ζωναρά. Κατά 

τήν παραπομπήν των κειμένων τούτων σημειοΰται ό αριθμός σελίδος καί στί¬ 

χου εις τον αντίστοιχον τόμον (οστις δεν άναφέρεται, θεωρούμενος γνωστός) 

τής έκδόσεο^ς Ράλλη καί Ποτλή. Εις τούς άκολουθοϋντας πίνακας δεν μνημο¬ 

νεύονται αί πολιτειακού δικαίου πηγαί των κανονικής προελεύσεο^ς πηγών 

του Βλάσταρη, ώς π.χ. τά χωρία τών Βασιλικών, τά περιλαμβανόμενα εις τον 

Νομοκάνονα ή εις τά σχόλια του Βαλσαμώνος, διότι αύται θά άποτελέσουν 

προσεχώς άντικείμενον αύτοτελοϋς δημοσιεύσεως. Χρήσιμος έθεωρήθη, τέ¬ 

λος, καί ή κατάρτισις αντιστρόφου πίνακος, ώστε νά είναι ευχερής ό σχημα¬ 

τισμός τής συνολικής είκόνος τών αμέσων πηγών, έξ ών ήντλησε τό νομικόν 

υλικόν του ο Βλάσταρης. 

Εις τούς άκολουθοϋντας πίνακας έγένετο χρήσις εών εξής σημείων καί 

βραχυγραφιών: 

α ( β πηγή άμεσος (τό β τοϋ α) 

α ( . . . ( β πηγή άπωτέρα (τό β τοϋ α) 

πηγή παραλλάσσουσα φραστικώς 

’Ατταλ. 

Β. ή Β3 

0. 

0.1.0. 
Β. 

Μιχαήλ Άτταλειάτου Πόνημα νομικόν, έκδ. Σγούτα 

= Ζέπων, «ΓΟΗ 7 σ. 415 έπ. 

Βασιλικά ή Βασιλικών σχόλια, έκδ. Η. 1. δοΐΐθΐίβηια, 

Ν. νοη (ΙβΓ \Υ&1, Β. ΗοΚνβιχΙει, Οτοηίη^βη 1953 έπ., 

(Βιβλία 1-59), Ο. Ε. καί Ο.Ο.Ε. ΗβίπιΕειοΙι, Είρδίαβ 

1833 έπ.= Ί. Δ. Ζέπου, έν Αθήναΐς 1912(Βιβλίον 60) 

Οοάβχ ΙπδΠηίαηιΐδ, έκδ. Ρ. Κιϋ§βΓ (=Ο.Ι.Ο. τ. II) 

Οοτριίδ Ιιιπδ Οίνίΐίδ 

Βΐ^βδία, έκδ. Τΐι. ΜοιπίΏδθϊΐ (=0.1.0. τ. 1) 

1. Έξαίρεσις διά λόγους οικονομίας χώρου έγένετο έπί τών χωρίων του Προχείρου 

Νόμου καί τής Επαναγωγής, τά όποια έπαναλαμβάνονται εις τό Ιίύξ.ημένον Πρόχειρον καί 

τήν Ηύξημένην Επαναγωγήν — πλήν τής περιπτώσεως παραλλασσούσης διατυπώσεως. 

ΒοΙ^θγ, Ββ§. 

Ε. 

ΕΑ 

ΕΡΑ 

Έπαν. 

Ερ&ηΑ 

Έπιτ. 

ΕΡί’Μ 

ΕΜ 

Ν. 

Ν. Λέοντος 

ΡγΑ 

Πρ.Ν. 

Ρ.-Π. 

8ΒΜ 

δΕ 

Ζέπων, 10Κ 

Ε. Βο1§;θι“, Βθ^βδίβη (Ιθγ ΚδαδβηίΓΕαικΙθη άβδ οδί- 

Γοιηίδοΐιοη Κβίοΐιβδ νοη 565-1453.1. Τβίΐ: Ββ§βδΙβη 
νοη 565-1025, Μΰηοΐιβη-Ββιΐίη 1924 

Εκλογή, έκδ. 0. Ε. Ζαο1ιαπ£ΐ6 νοη Είη§βη11ΐ3ΐ= 

Ζέπων, «ίΟΒ. 2 σ. 3 έπ. 

Εοΐο^ει Αυοίο (=Έκλογάδιον), έκδ. Β. δίπιοη καί 
δρ. ΤΓοίαηοδ, ΕΜ II σ. 45-86 
Εο1ο§& Ρην&ΐη Αηοΐ&, έκδ. 0. Ε. ΖαοΕθίπ&β νοη 
Είη£θηΠια1 = Ζέπων, Ι&Κ 6 σ. 7 έπ. 
Επαναγωγή, έκδ. 0. Ε. Ζο,οΐΐίΐιϊ&θ νοη Είη^βη- 

ίίι&1=Ζέπων, 10Β 2 σ. 229 έπ. 

Ερηη3§Ό£θ Αιιοί&, έκδ. 0. Ε. ΖεΐοΕοΠαβ νοη Εΐη- 

§βηΐ1ΐει1=Ζέπων, ΙΟΚ 6 σ. 49 έπ. 
Επιτομή, έκδ. 0. Ε. Ζαοΐι&πέΐβ νοη Εΐη§θηΐΕ&1 = 

Ζέπων, ΙΟΚ 4 σ. 276 έπ. 

Εο1ο§& α<1 ΡγοοΕΙγοπ Μιιΐ&ίη, έκδ. 0. Ε. Ζ&οΕα- 
παβ νοη Εΐη§βηίίιο1= Ζέπων, ΚάΒ 6 σ. 217 έπ. 

Εοηΐθδ ΜίηοΓβδ [ΕοΓδοΚηη^βη ζιιγ ΕγζαηΠηί- 
δοΐιβη ΚβοΜδ^βδοΙιϊοΙιΙβ, 1 έπ.], έκδ. Β. δίπιοη, 

ΡγοπΙΠιπΊ /Μ 1976 έπ. 
Νεαραί Ιουστινιανού, έκδ. Β. δοΐιόΐΐ καί &. ΚγοΙΙ 
(=0.1.0. τ. III) 

Νεαραί Λέοντος, έκδ. Ρ. Νομίΐΐβδ καί Α. Βηίη, 

Ρ&Γΐδ 1944 

ΡγοοΜγοπ ΑτιβΙτιιη, έκδ. 0. Ε. Ζαοΐι&παβ νοη 
Είη£6ηΠια1=Ζέπων, 1ΘΚ 7 σ. 5 έπ. 

Πρόχειρος Νόμος, έκδ. Ο. Ε. Ζ&οΙί&ΓΪ&θ νοη Εΐη- 

§;βηί1ι&Ι=Ζέπων, ΙΟΒ 2 σ. 107 έπ. 

Γ. Α. Ράλλη καί Μ. Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων 

καί ιερών κανόνων, τ. 1-6, Άθήνησι 1852-1859 

(άνατύπ. Άθήναι 1966) 

δγηορδίδ ΒοδΐΗοοπιπι, έκδ. 0. Ε. ΖαοΕ&ηββ νοη 
Εΐη§θηΐ1ΐ3.1=Ζέπων, ΙΟΚ 5 σ. 1 έπ. 
δγηορδίδ Εοΐο^οβ, έκδ. Η. 1. δοΕβΙΙβηια, ΡΓα§- 

ηιβηΐίΐ ΒΓβνΐ&πϊ ΟοΟίοίδ & ΤΙιθοΟογο Ηβπηορο- 
Ιχΐηηο οοηίβοΠ..., έν: δίακίία ΒγζαηΗηα βί Νβο- 

ΙιβΙΙβηίοθ. ΝθβΓίηηΟίοα, ΕβΜβη 1972, σ. 9 έπ. 
Ίω. καί Π. Ζέπου, Κΐδ £Γ3βοοϊΌΐηεαιυιη, τ. 1-6, 

Άθήναι 1931 (άνατύπ. Α&Ιβη 1962) 
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Α'. Πίναξ των χωρίων του «Συντάγματος κατά στοιχεΐον» 

ΓΓρόλ. : 49, 2-5 ( Νομοκ. 1.1 : 35, 15-18 

Α 1 : 57, 2-3 <Πρ. Ν. 39.33 -Έπαν. 40-35 

Α 1 : 57, 4-7 <Πρ. Ν. 39.34 —Έπαν. 40.36 

Α 2 : 74, 12-18 < ... < 0. 1.5.19 (πρβλ. Πρ. Ν. 1.14 —Έπαν. 14.17 

— Έπιτ. 20.22) 

Α 2 : 74, 19-23 (Νομοκ. 12.2 : 261, 11-16 

Α . 2 : 74, 23-25 < Νομοκ. 12.2 : 262, 6-8 

Α 2 : 74, 25 < Νομοκ. 12.2 : 263, 3-4 

Α 2 : 74, 25-26 < Νομοκ. 12.2 : 262, 19-20/264, 6-7 

Α 2 : 74, 26-29 < Νομοκ. 12.2 : 262, 8-10 

Α 2 : 74, 30-31 < Νομοκ. 12.2 : 264, 9-10 

Α 2 : 74, 31 - 75, 3 < Νομοκ. 12.2 : 264, 18-21 

Α 2 : 75, 4-5 < Νομοκ. 12.2 : 264, 4-5 

Α 2 : 75, 6-9 < Νομοκ. 12.2 : 265, 12-17 

Α 2 : 75, 10 < Νομοκ. 12.2 : 265, 21 

Α 2 : 75, 11-21 < ... < Ν. 109.1 

Α 2 : 75, 21-22 < ... < 0. 1.5.9 (πρβλ. Β. 1.1.24) 

Α 4 : 76, 26 - 77, 2 - Πρ. Ν. 14.1 

Α 4 : 77, 3-6 - Πρ. Ν. 14.2 - Έπιτ. 16.9 

Α 4 : 77, 7-8 ( Άτταλ. 35.55 

Α 4 : 77, 9-12 < Β. 19.3.1 

Α 4 : 77, 13-16 < ... < 0. 4.46.2 

Α 4 : 77, 17-19 ( Πρ. Ν. 31.3 1—Έπαν. 38.16·—Έπιτ. 34.7 

Α 4 : 77, 20-21 < Έπιτ. 34.12 

Α 4 : 77, 21-23 ~~ σχόλ. εις Πρ. Ν. 31.8 και Έπαν. 38.19 

Α 4 : 77, 23-27 - Πρ. Ν. 31.7 — Έπαν. 38.19 - Έπιτ. 34.11 

Α 4 : 77, 28-30 ( Θεόδωρος εις Θ. 2.44.2 (ΡΜ I σ. 10) 

Α 4 : 78, 1-2 - Πρ. Ν. 14.8-Έπαν. 23.14 

Α 4 : 78, 3-4 < Πρ. Ν. 31.4 —Έπαν. 38.17 

Α 4 : 78, 5-6 < Β. 11.1.7.7-5ΒΜ Σ 8.7 

Α 4 : 78, 7-10 < Β. 60.22.6 - Άτταλ. 35.57 

Α 4 : 78, 12-14 < ... < 0. 8.50.20.2 1 

1. Βλ. τήν περί του χωρίου τούτου παρατήρησιν τοΰ Ν. Μάτση, £νθ’ άνωτ., 

τεΰχ. I, σ. 6 έπ. 

Α 4 : 78, 15-16 < ... < Ο. 4.7.2 

Α 5 : 79, 26-27 ( Βαλσ. εις 63 Βασιλ- : 220, 24-25 

Α 6 : 80, 19-20 - Νομοκ. 1. 28 : 66, 22 

Α 9 : 96, 6-32 < Έπαν. 9.4-Β. 3.1.15-16 

Α 9 : 96, 33 - 97, 13 < Νομοκ. 8.2 : 153, 1-7, 19, 23-30 

Α 9 : 97, 14-25 < Έπαν. 9.6 

Α 12 : 100, 11-14 < Βαλσ. είς 2 Γρηγ. Νεοκ. : 53, 4-7 

Α 12 : 100, 14-16 < Βαλσ. εις 8 Γρηγ. Νεοκ. : 63, 20-23 

Α 12 : 100, 17-23 < Άτταλ. 35.53 

Α 12 : 100, 24-27 ^ Πρ. Ν. 39.49— Έπαν. 40.75-Έπιτ. 40.2- 

Άτταλ. 35.56 

Α 12 : 100, 27-29 < Άτταλ. 35.56 ί.ί. 

Α 12 : 100, 30-31 < Πρ. Ν. 39.48 —Έπαν. 40.74 —Έπιτ. 40.3 

Α 12 : 100, 32-33 < ΕΡγΜ 37.9 

Α 13 : 102, 27 - 103,7 < Πρ. Ν. 39.40 —Έπαν. 40.45 

Α 13 : 103, 7-12 < Νομοκ. 9.30 : 218, 9-12 

Α 13 : 103, 13-21 ( Νομοκ. 9.30 : 218, 32 - 219, 9 

Α 13 : 103, 22-23 < Νομοκ. 13.5 : 303, 29-30 

Α 13 : 103, 24-25 ( Βαλσ. εις 67 Άποστ. : 86, 13-15 — Βαλσ. εις 

92 Πενθ. : 521, 24-25 

Α 13 : 103, 26-30 ( Βαλσ. εις 67 Άποστ. : 86, 16-20 

Α 13 : 103, 31 - 104,2 < Βαλσ. εις 92 Πενθ. : 521, 27-31 

Α 13 : 104, 3-5 < Νομοκ. 9.30 : 218, 23-26 

Α 13 : 104, 6-7 < Νομοκ. 9.30 : 217, 16-17 

Α 13 : 104, 8-11 < Νομοκ. 9.30 : 218, 15-18 

Α 13 : 104, 15-17 (Νομοκ. 9.30 : 215, 3-5 

Α 14 : 105, 7-9 < ΠΡ. Ν. 39.73 

Α 15 : 105, 13-16 < Έπιτ. 14.2 

Α 15 : 105, 16-18 < ; 

Α 15 : 105, 19-22 < ; = Οοά. νίπά. ιτιγ. §γ. 2 ί. 27γ 1. 21-24 

Α 15 : 105, 23-25 < Β. 6.1.52-8ΒΜ Α 66.15 

Α 15 : 105, 25-26 < ... < Γ). 1.16.9.2 (πρβλ. σημ. 3 εις Έπιτ. 14.2) 

Α 15 : 105, 27-28 < ; =Οο6. ΛΊπά ιιιγ. §ι\ 2 ί. 27γ 1.26-28 

Α 16 : 106, 22-29 ( Βαλσ. εις 2 Διονυσ. : 9, 6-16 

Α 17 : 107, 4-5 - Β. 10.4.9-3ΒΜ Α 70.6 

Α 18 : 111, 27- 112,4 (Νομοκ. 9.9 : 183,4-14 - Βαλσ. εις 4 Ζ' 

Οίκ. : 569, 17-27 

Α 18 : 112, 5-8 ( Νομοκ. 6.1 : 133, 9-12 

Β 4 : 122, 29 - 123,3 ( Βαλσ. εις 8 Ζ' Οίκ. : 585, 8-14 

Β 5 : 123, 7-20 (Έπαν. 2.1-3, 5 
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Β 7 : 125, 5-10 ( Νομοκ. 9.36 : 227, 20-25 

Β 7 : 125, 11-12 ( ΕΑ 17.4 — ΕΡΑ 17.3 

Β 7 : 125, 13-16 < Νομοκ. 9.36 : 229, 5-8 

Β 8 : 128, 11-15 < Β. 28.5.2.3-4 

Β δ : 128, 16-23 < Πεδιάσ. (ΕΜ I 143, 85-90) 

Β 8 : 128, 23-28 < Χωματ. (Ρ.-Π. τ. 5 σ. 423, 15-23) 

Β 8 : 129, 21-22 < Πρ. Ν. 7.17 — Έπαν. 17.19-—Β. 28.5.8 

Β 8 : 129, 22-24 < ; (πρβλ. ΡγΑ 8.73-Χωματ., Ρ.-Π. τ. 5 σ. 

439, 32-34) 

Β 8 ■ 130, 9-14 < Β. 28.5.3.4 

Β 8 : 130, 14-15 < ΓΙρ. Ν. 7.8+12 

Β 8 : 130, 15-16 < Πρ. Ν. 7.14 —’Επαν. 17.12-Β. 28.5.4 

Β 8 : 130, 16-18 < Πρ. Ν. 7.9-Β. 28.5.2.9 

Β 8 : 130, 18-25 < Πεδιάσ. (ΡΜ I 143,109- 144,115) 

Β 8 : 134, 4-12 < Πεδιάσ. (ΡΜ I 152, 287-295) 

Β 8 : 134, 13-19 < ΡγΑ 8.80-82 

Β 8 : 134, 20-24 < Εύστ. Ρωμ. (Ρ.-Π. τ. 5 σ. 345, 11-14, 19-21) 

Β 8 : 134, 24-27 < Πεδιάσ. (ΡΜ I 152, 285-286, 296-297) 

Β 8 : 136, 24-25 < Πεδιάσ. (ΡΜ I 157, 395-396) 

Β 8 : 137, 2-4 < Πρ. Ν. 7.5 

Β 8 : 137, 4-5 - Πρ. Ν. 7.5 - Β. 28.5.2.5 

Β 8 : 137, 5-8 < Πρ. Ν. 7.18 - Β. 28.5.9 

Β 8 : 137, 9-12 < Νομοκ. 13.2 : 278,30 - 279,1 ' 

Β 8 : 137, 14-22 < Βαλσ. εις 53 Πενθ. : 429,26 - 430,8 

Β 8 : 137, 25-28 < Βαλσ. εις 53 Πενθ. : 430, 15-19 

Β 8 : 137, 30 - 138,2 < Βαλσ. είς 53 Πενθ. : 430, 19-24 

Β 8 : 138, 17-23 < Νομοκ. 13.5 : 303,31 - 304,4 — Βαλσ. εις 53 Πενθ. 

: 431, 13-19 

Β 8 : 138, 24-30 < Βαλσ. εις 53 Πενθ. : 429, 20-25 

Β 8 : 138, 31 - 139, 10 < Πεδιάσ. (ΡΜ I 155, 338-341, 344-349, 

354-355) 

Β 8 : 139, 11-12 < ΡγΑ 8.79 

Β δ : 139, 14-19 < Πεδιάσ. (ΡΜ I 156, 382-386) 

Β 8 : 139, 21-26 < Πεδιάσ. (ΡΜ I 156, 386-390) 

Β 8 : 139, 27-28 < Έπαν. 16.17 - Β. 28.4.40 

Β 8 : 139, 29-34 < Πεδιάσ. (ΡΜ I 156, 390-394) 

Β 8 : 140, 2-8 < Πεδιάσ. (ΡΜ I 157, 395-400) 

Β 8 : 140, 10-11 < ; 

Β 8 : 140, 12-14 (Έπιτ. 24.33 

Β 8 : 140, 15-16 < Β. 28.4.13 — Ερ&η Α 14.42 
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Β 8 : 140, 17-19 < Βδ 1840, 18-20 

Β 8 : 140, 20-21 < Πρ. Ν. 7.21—Έπαν. 17.24-Β.28.5.11 -5ΒΜ 

Γ 2.11 -Έπιτ. 22.26 

Β 8 : 140, 22-24 - Πρ. Ν. 7.26 — Έπαν. 17.27-Β. 28.5.13.1 

Β 8 : 140, 25-33 < Πείρα 49.23 

Β 8 : 141, 1-4 < ... < Ν. 22.22 

Β 8 : 141, 5-9 < ... < Ν. 39.2 

Β 11 : 149, 11-23 < Νομοκ. 12.3 : 266,· 3-11, 26-30 

Β 12 : 150, 5-8 < Νομοκ. 3.22 : 120, 15-18 

Γ 2 : 153, 15-19 < Βαλσ. εις 10 Άγκ. : 41, 10-14 

Γ 2 : 153, 20-25 < Νομοκ. 9.29 : 212, 9-15 

Γ 2 : 153, 26-30 < Πρ. Ν. 5.1-2 

Γ 2 : 153, 32 - 154,2 < Πρ. Ν. 4.1 + Έπαν. 16.1 

Γ 2 : 154, 3-17 < Έπαν. 16.2, 3, 12, 4, 16 

Γ 2 : 154, 18-24 < Πρ. Ν. 4.22, 27 

Γ 2 : 154, 25-26 - Β. 29.1.69 - Έπιτ. 27.39 

Γ 4 : 155, 32 - 156,4 < Νομοκ. 9.29 : 211, 1-9 

Γ 4 : 156, 6-16 < Βαλσ. εις 6 Πενθ. : 319, 7-16 

Γ 4 : 157, 14-15 < Β. 28.4.34 

Γ 4 : 157, 16-29 < Νομοκ. 13.2 : 276, 3-17 

Γ 4 : 157, 31 - 158,1 < Νομοκ. 13.2 : 277, 14-16 

Γ 4 : 158, 3-4 - Νομοκ. 13.2 : 277, 18-19 

Γ 4 : 158, 5-6 < ΕΑ 17.13-ΕΡΑ 17.31 

Γ 4 : 159,2 - 160,8 ~~ Βαλσ. εις 4 Βασιλ. : 104 έπ. 

Γ 4 : 161, 16-21 < Πρ. Ν. 4.25 ΐ.ί. 

Γ 5 : 162, 24 - 163,2 < Νομοκ. 13.3 : 293, 20- 294,9 

Γ 5 : 163, 3-8 < Βαλσ. είς 93 Πενθ. : 526, 18-24 

Γ 8 : 164, 27-31 < Νομοκ. 13.9 : 310, 7-8, 10-11 

Γ 9 : 168, 25-29 < Βαλσ. εις 26 Πενθ. : 363,30 - 364,2 

Γ 9 : 168,30- 169,13-Πρ. Ν. 39.69, 72, 63 - Έπαν. 40.61, 62, 60 

Γ 10 : 170, 25-27 < Πρ. Ν. 39.62-Έπαν. 40.59 

Γ 10 : 170, 28-33 (Νομοκ. 9.29 : 211, 12-18 

Γ 12 : 175, 16-18 < ... < Ο.ί.9.6 

Γ 13 : 175, 22 - 176,5 < Νομοκ. 13.4 : 294, 24- 295,5 

Γ 13 : 176, 5-13 ( Ζωναράς εις 87 Πενθ. : 506, 6-15 

Γ 13 : 176, 15-27 < Νομοκ. 13.4 : 295, 3-14 

Γ 13 : 176, 27-30 < Β. 28.7.1 

Γ 13 : 176, 31 - 177,3 < Βαλσ. είς 87 Πενθ. : 509, 8-12 

Γ 13 : 177, 6-15 < Β. 28.7.1 

Γ 13 : 177, 16-23 < Νομοκ. 13.4 : 295, 23-24, 28-29, 24-27 
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Γ 13 : 177, 24-26 < Βαλσ. είς 87 Πενθ. : 509, 15-19 

Γ 13 : 177, 26-27 < Ζωναρας εις 87 Πενθ. : 506,19 

Γ 13 : 177, 30-31 < Νομοκ. 13.4 : 296,30 - 297,1 

Γ 13 : 177, 31 - 178,2 < ... < Ν. 22.6 

Γ 13 : 178, 3-5 < Β. 28.7.4 

Γ 13 : 178, 5-12 < Νομοκ. 13.4 : 297, 12-19 

Γ 13 : 178, 13-19 < Βαλσ. είς 48 Πενθ. : 421, 10-16 

Γ 13 : 178, 20-21 < Νομοκ. 13.4 : 297, 1-2 

Γ 13 : 178, 22 - 179,7 < Βαλσ. εις 48 Βασιλ. : 201,1-27/201,33-202,1 

Γ 13 : 179,8-11-Πρ. Ν. 11.4 

Γ 13 : 179, 11-13 < ... < Ν. 117.10 (πρβλ. ΡιΆ 12.49) 

Γ 15 : 180,31 - 182,2 < Νομοκ. 13.2 : 286, 30-32 / 288, 6-15 / 290, 

3-7/287, 8-19 

Γ 15 : 182, 26 - 183,1 < Νομοκ. 13.2 : 279, 21-24, 15-19 

Γ 15 : 183, 1-2 < Νομοκ. 13.2 : 279, 20-21 

Γ 15 : 183, 4-27 < ... < Β. 23.1.17 + Ο- 1.3.54+ 1.4.16+ 5.1.5.3 + 

Ν. 123.39 κ.ά. (πρβλ. Άρμ. 4.1.25) 

Γ 15 : 183, 29-31 < Έπαν. 14.1-3 

Γ 15 : 184, 1-3 < Β. 28.5.2.9 

Γ 15 : 184, 4-5 < Β. 28.5.3.4 

Γ 15 : 184, 5-6 < Πρ. Ν. 1.4 —Έπαν. 14.8 

Γ 15 : 184, 7-8 < Έπαν. 14.4 - Β. 28.1.6 

Γ 15 : 184, 9-18 < Έπαν. 14.5, 10 

Γ 15 : 184, 19-20 < ; 

Γ 15 : 184, 20-21 < Πρ. Ν. 1.7 —Έπαν. 14.6 

Γ 15 : 184, 22-23 < Πρ. Ν. 1.5-Έπαν. 14.7 

Γ 15 : 184, 24 - 185,3 < Έπαν. 14.11 

Γ 15 : 185, 4 < Πρ. Ν. 1.12-Έπαν. 14.15 

Γ 15 : 185, 5-9 < Πρ. Ν. 1.9-Έπαν. 14.12 

Γ 15 : 185, 10-18 < Πρ. Ν. 2.8 —Έπαν. 15.6 

Γ 15 : 185, 19-22 < Πρ. Ν. 2.8 ί.ί. — Έπαν. 15.6 ί.ί. ' 

Γ 19 : 195, 6-8 < Βαλσ. εις 18 Ζ' Οίκ. : 629, 21-23 

Γ 19 : 195, 9-14 < Νομοκ. 8.14 : 161, 13-19 

Γ 19 : 195, 15-16 < Έπιτ. 8.28 

Γ 26 : 198, 22-24 < Βαλσ. εις 15 Τιμοθ. : 340, 27-29 

Γ 26 : 198, 24-29 < Νομοκ. 13.30 : 331, 21-27. 

Γ 26 : 198, 29-30 - Έπαν. 14.14 —Β. 28.1.6 — 3ΒΜ Μ 15.4 

Γ 28 : 200, 16 < Νομοκ. 13.10 : 312, 9-10 

Γ 28 : 200, 17-19 < Βαλσ. εις 91 Πενθ. : 520, 24-27 

Γ 28 : 200, 20-23 < Νομοκ. 13.10 : 312, 15-19 
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Γ 29 : 201, 15-17 < Βαλσ. εις 33 Βασιλ. : 176, 19-21 

Γ 30 : 201, 27 -202, 4 < Βαλσ. εις 67 Άποστ. : 86, 7-11 

Γ 30 : 202, 6-15 < Βαλσ. εις 67 Άποστ. : 86, 3-5, 22-30 

Γ 30 : 202, 16-19 < Νομοκ. 9.30 : 218, 19-22 

Δ 2 : 204, 14-18 < Πρ. Ν. 9.15-17 

Δ 2 : 204, 19-22 < ... < Ο. 4.29.5 

Δ 2 : 204, 22 - 205,9 < ΙΙρ. Ν. 9.18-20 

Δ 2 : 205, 10-12 < Έπαν. 28.15 

Δ 2 : 205, 13-21 < Πρ. Ν. 16.1, 3, 5-Β. 25.1.43, 45, 47 

Δ 4 : 207, 2-17 < Νομοκ. 10.5 : 240,2-16, 27-30 

Δ 4 : 207, 19-24 < Πρ. Ν. 21.1-3 - Β. 35.1.1, 2, 6 —8ΒΜ Δ 13.1, 

2, 4 

Δ 4 : 207, 25-29 ( ; (πρβλ. Άρμ. 5.9.18)1 

Δ 4 : 207, 30-31 - Πρ. Ν. 21.8 + 9 + 10 — Β. 35.1.7+18+19 

Δ 4 : 208, 1-2 < Πρ. Ν. 21.13 

Δ 4 : 208, 3-5 < Β. 35.2.24 - 5ΒΜ Δ 13.28 — ΕραηΑ 27.25 

Δ 4 : 208, 6-12 < ... < Ν. 48.1 

Δ 4 : 208, 13-17 - ΡρΑ 23.36 

Δ 4 : 208, 18 < Πρ. Ν. 21.7 

Δ 4 : 208, 19 < Έπιτ. 31.35 

Δ 4 : 208, 20-22 < Πρ. Ν. 21.16 — Έπιτ. 29.12 

Δ 4 : 208, 23-31 < ... < Ν. Δέοντος 41 

Δ 7 : 213, 11-16 < Β. 1.1.4-3ΒΜ προοίμ. 2 

Δ 6 (δίς) : 213, 19-24 < Β. 2.1.10 

Δ 7 (δίς) : 217, 23-32 < Νομοκ. 9.6 : 181, 16-25 - Βαλσ. εις 12 

Άντιοχ. : 147, 25 - 148, 1 

Δ 7(δίς) : 217, 32-33 < Νομοκ. 9.1 : 169, 21 

Δ 7(δίς) : 218, 1-10 < Νομοκ. 9.1 : 173, 11-19 

Δ 7(δίς) : 218, 10-13 < Νομοκ. 9.6 : 181, 10-14 

Δ 7(δίς) : 218, 14-219, 3 < Έπαν. 11.5, 6, 11 

Δ 7(δίς) : 219, 4-13 < Νομοκ. 9.1 : 165, 21-26/165, 28- 166, 2 

Δ 7 (δίς) : 219, 14-15 < Βαλσ. είς 15 Καρχ. : 334, 11-13 

Δ 7(δίς) : 219, 16-17 < Άτταλ. 3.24 

Δ 7(δίς) : 219, 17-22 < Βαλσ. είς 17 Δ' Οίκ. : 262, 9-14 

Δ 7(δίς) : 219, 23-24 < Νομοκ. 9.1 : 177, 21-23 

Δ 7(δίς) : 219, 25-26 < Βαλσ. είς 4 Σαρδ. : 239, 8-10 

1. Βλ. Ν. Μ ά τ σ η, Τό οικογενειακού δίκαιον κατά τήν νομολογίαν του Πατριαρ¬ 

χείου Κωνσταντινουπόλεως των ετών 1315-1401, ’Αθήναι 1962, σ. 190, σημ. 2, ενϋα έ- 

πιση μαίνεται τό πρόβλημα της προελεύσεως του έν λόγω χωρίου. 
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Δ 7 (δίς) : 219, 27-28 < ... < Ο. 8.4.6 ρρ. 
Δ 7 (δίς) : 219, 29-30 ( ϋθ &οϋοηίϊ>τΐ8, &ρρ. VI, εκδ. δΐΐζΐει σ. 68 

(πρβλ. Ώ. 49.1.19) 

Δ 7(δίς) : 219, 31 - 220, 12 < Έπαν. 35.2 - Ερ&ηΑ 41.1-3 

Δ 7(δίς) : 220, 24-25 (Νομοκ. 9.39:235, 2-4-Βαλσ. είς 122 

Καρχ. : 585, 9-10 

Δ 7 (δίς) : 220, 26-29 < Βαλσ. είς 15 Καρχ. : 335, 8-11 

Δ 7 (δίς) : 220, 30-32 < Β. 7.2.1-2 

Δ 7(δίς) : 221, 1-3 < Β. 7.2.17.6 

Δ 7 (δίς) : 221, 4-7 < ... < Ν. 82.11.1 

Δ 7 (δίς) : 221, 8-9 < Β. 7.2.27.7 

Δ 8 : 224, 12-15 < Βαλσ. είς 19 Καρχ. : 361, 12-15 

Δ 8 : 225, 17-18 < Έπαν. 11.14 

Δ 8 : 227, 19-20 < Βαλσ. είς 9 Νεοκ. : 86, 8-9 

Δ 8 : 227, 21-22 < Νομοκ. 9,25 : 194, 17-19 

Δ 8 : 227, 23-26 < Βαλσ. είς 35 Καρχ. : 398, 21-27 

Δ 8 : 228, 23-30 < Νομοκ. 9.2 : 178, 13-16, 18-19, 27-30 

Δ 8 : 228, 31 - 229.4 < Βαλσ. είς 75 Άποστ. : 97, 13-19 

Δ 8 : 229, 5-7 < Βαλσ. είς 131 Καρχ. : 601, 26-29 

Δ 8 : 229, 8-9 - Βαλσ. είς 31 Λαοδ. : 309, 25-27 

Δ 8 : 229, 10-21 < Βαλσ. είς 130 Καρχ. : 600, 4-17 

Δ 8 : 229, 22-25 < Βαλσ. είς 70 Πενθ. : 468, 29 - 469.1 

Δ 8 : 229, 27-30 < Βαλσ. είς 70 Πενθ. : 469, 1-5 

Δ 8 : 229, 32 - 230,8 < Έπαν. 9.12 

Δ 8 : 230, 9-10 < Θεόδωρος είς Ο. 4.20.15.6 (8Ε σ. 20) 

Δ 8 : 230, 11-13 < Ε. 14.19 —ΕΡΑ 15.15 

Δ 8 : 230, 13-29 < Πρ. Ν. 27.6, 9, 22-24, 27, 28 - Έπαν. 12.26, 34, 

8, 7, 17, 6, 7 

Δ 8 : 230, 29-31 < ; 

Δ 8 : 231, 1-5 < Πρ. Ν. 27.29, 33-Έπαν. 12.12, 3 

Δ 8 : 231, 6-13 < ; 

Δ 8 : 232, 34 - 233,2 < Νομοκ. 9.10 : 184, 6-10 

Δ 8 : 233, 3 7 (Βαλσ. είς 28 ’Αποστ. : 36, 19-23 

Δ 12 : 236, 19-21 < Νομοκ. 1.36 : 77, 1-2 —Νομοκ. 9.32 : 223, 22-23 

Δ 12 : 236, 22-25 < Νομοκ. 1.36 : 77, 32 - 78, 1 

Δ 12 : 236, 25-28 < ... < Ν. Λέοντας 10 (πρβλ. Β8 32, 4) 

Δ 12 : 236, 29- 237, 18-Πρ. Ν. 34.1, 2, 4, 8, 15, 16 - Έπαν. 37.1-3, 

5, 7, 10, 11 + σχόλιο ν 

Δ 12 : 237, 19-21 < Έπη. 38.37 σχόλιον" 

Δ 12 : 237, 22-23 < ΕΡγΜ 10.20 - Έπη. 38.43 
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Δ 13 : 237, 27-28 < Άτταλ. 29.7 

Δ 13 : 238, 1-9 < Πρ Ν. 13.3, 2 - Έπαν. 22.11, 9 

Δ 13 : 238, 10-12 ( Πρ. Ν. 31.8 

Δ 13 : 238, 13-17 < Πρ. Ν. 32.4-Έπαν. 34.3 

Ε 1 : 239, 29 - 240, 2 < Βαλσ. είς 20 Άποστ. : 28, 25 - 29,1 

Ε 1 : 240, 3-9 < Ζωναρας είς 20 Άποστ.: 27, 9-11, 28 - 28, 3 

Ε 1 : 240, 11-16 (Νομοκ. 9.34 : 226, 7-13 

Ε 4 : 245, 25-32 ( Νομοκ. 1.3 : 39, 11-14, 20-23 - Έπαν. 2.10 (+σχό- 

λ'-ον), 12 

Ε 7 : 249, 15-26 ( Πρ. Ν. 39.75-76 — Έπαν. 40.81-82 

Ε 7 : 249, 27-28 (...(Ο. 48.19.28.12 

Ε 7 : 249, 29 - 250, 1 ( ΡγΑ 39.194, 193 ί.ί. 

Ε 7 : 250, 2-4 ( Β. 60.3.49 - Άτταλ. 35.15 

Ε 8 : 250, 10-21 ( Πρ. Ν. 15.6 

Ε 8 : 250, 22-24 ( Βαλσ. είς 12 Ζ' Οίκ. : 597, 16-20 

Ε 8 : 250, 25-28 (...(Ν. 120.6 (πρβλ. Έπαν. 10.3) 

Ε 8 : 250, 29 - 251, 3 ( Έπη. 7.35 

Ε 8 : 251, 3-4 ( ; 

Ε 8 : 251, 5-8 ( Έπη. 7.26 

Ε 11 : 259, 19 -260, 2 ( Νομοκ. 1.5 : 44, 8-24 

Ε 11 : 260, 3-6 ( Νομοκ. 8.1 : 143, 16-20 - Νομοκ. 9.1 : 164, 18 - 22 

Ε 11 : 261, 1 -262, 4( ; (πρβλ. Άρμ. έπίμετρον 1) 4 

Ε 12 : 263, 15-24 ( Νομοκ. 3.14 : 117, 11-21 

Ε 12 : 263, 26-27 ( Νομοκ. 2.1 : 102, 9-11 

Ε 13 : 263, 31 - 264, 2 ( Βαλσ. είς 64 Καρχ. : 471, 17-21 

Ε 13 : 264, 3-4 - Πρ. Ν. 39.7-Έπαν. 40.9 

Ε 13 : 264, 5-10 ( Νομοκ. 5.2 : 131, 21-26 - Βαλσ. είς 64 Καρχ. : 

471, 24-29 

Ε 13 : 264, 11-13 (Βαλσ. είς 64 Καρχ. : 471, 31 - 472, 1 

Ε 13 : 264, 14-22 ( Β. 6.3.28 

Ε 13 : 264, 23-29 ( Ε. 17.1-ΕΡΑ 17.1 

Ε 13 : 264, 30 - 265, 5 ( Βαλσ. είς 64 Καρχ. : 472, 2-12 

Ε 15 : 267, 11-14 ( Βαλσ. είς 97 Πενθ. : 538, 11-12, 17-19 .. 

Ε 16 : 269, 18 -270, 11 ( Έπαν. 10.3, 6 

Ε 16 : 270, 12-23 (Βαλσ. είς 12 Ζ' Οίκ. : 597, 9-28 

Ε 16 : 270, 24-28 ( Βαλσ. είς 12 Ζ' Οίκ. : 596, 23-27 

Ε 16 : 270, 28-29 ( ... ( Ν. 120.10 (πρβλ. Νομοκ. 2.2 : 108, 25-26 

καί 109, 12-13) 

Ε 16 : 270, 30 - 271, 5 ( Νομοκ. 2.2 : 109, 13-23 

Ε 16 : 271, 6-8 ( Έπαν. 10.7 
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Ε 16 

Ε 16 

Ε 16 

Ε 17 

Ε 17 

Ε 17 

Ε 20 

Ε 21 

Ε 21 

Ε 24 

Ε 24 

Ε 27 

Ε 32 

Ε 32 

Ε 32 

Ε 32 

Ε 32 

Ε 32 

Ε 32 

Ε 32 

Ε 32 

Ε 33 

Ε 33 

Ε 33 

Ε 33 

Ε 33 

Ε 33 

Ε 33 

Ε 33 

Ε 34 

Ε 34 

Ε 34 

Ε 34 

Ε 35 

II 2 

Η 3 

Θ 1 

Θ 1 
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271, 8-10 < ... < 0. 1.2.17.5 

271, 11-15 < Βαλσ. είς 12 Ζ' Οίκ. : 592, 21-25 

271, 16-17 < Βαλσ. εις 15 Άγκ. : 52, 7-9 

271, 23 - 272, 2-Έπαν. 8.1-2 

272, 3-4 < ... < Ν. 8.8 = Οο<1. νίικί ίιιι\ §γ. 2 ί. 27γ 1. 25-26 

272, 5-13 - Ροπαί (Ζέπων, ΙΟΚ τ. 3 σ. 279, 1.4-17 καί 285, 2-5) 

274, 20-25 < ... < Ν. Αλεξίου ετ. 1094 ( ΟοΙ§θγ, Κβ£. 1172) 

275, 26-29-Βαλσ. εις 17 Δ' Οίκ. : 262, 20-26 

275, 32 - 276, 11 ( πιθανώς Βαλσ. εις 38 ΓΙενθ. : 394, 8-14 

279, 30 - 280, 7 < Νομοκ. 10.1 : 237, 16-29 

280, 7-10 < ; 

282, 2-5 - Βαλσ. εις 35 Πενθ. : 384, 26-27 

292, 24-26-Νομοκ. 9.27 : 204, 4-6 

292, 27-29 < Βαλσ. εις 13 Καρχ. : 328, 27-32 

292, 30 - 293, 3 < Βαλσ. εις 13 Καρχ. : 328, 22-26 

293, 4-6 < Νομοκ. 13.18 : 319, 20-23 

293, 6-8 < Β5 1469, 4-6 - Έπιτ. 12.42 ΐ.ί. 

293, 9-10 <Β. 22.5.31 — 5ΒΜ Ο 2.11 

293, 11-14 < Νομοκ. 13.19 : 321, 6-10 — Βαλσ. είς 94 Πενθ. : 

529, 18-22 

293, 15-18 <Πρ. Ν. 39.46 — Έπαν. 40.70 

293, 19 < ; 

294, 26-28 < Βαλσ. είς 3 Δ' Οίκ. : 223, 16-19 

294, 28-30 < Ν. Δέοντος 68 (πρβλ. Νομοκ. 8.13 : 159, 21-23) 

294, 31-33 ( Βαλσ. είς 3 Δ' Οίκ. : 223, 19-22 καί είς 20 Άποστ. : 

28, 21-24 

295, 1-2 < Πρ. Ν. 36.1 —Έπαν. 38.1 

295, 3-9 < Έπιτ. 36.5, 40+44, 46, 62 

295, 10-14 <ΠΡ. Ν. 36.4-5-Έπαν. 38.6-7 

295, 15-16 < ... < Ό. 26.7.55.1 

295, 17-21 < Πρ. Ν. 36.8-9 - Έπαν. 38.11-12 

297, 2-8 < Νομοκ. 1.14 : 53, 21 -54, 1 

297, 8-10 < Νομοκ. 1.14 : 53, 13-15 

297, 11-12 <ΕΡγΜ 37.78 

297, 13-17 <... <Ν. Δέοντος 98 (πρβλ. ΕραηΑ 14.38) 

300, 21-26 < Νομοκ. 3.1 : 114, 18-23 

302, 19-23 < Νομοκ. 1.28 : 66, 20-22, 16-18 

302, 27-29 <Β. 7.17.8 

305, 11-12 < Β. 21.2.2.5 ΐ.Γ.-δΒΜ Δ 69.1 

305, 13-16 (Νομοκ. 13.21 : 322, 19-21, 24-25/ 324, 11-12 
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I 1 : 307, 21-24 (Νομοκ. 2.2 : 110, 21-26 

I 1 : 307, 25 -308, 4 ( Νομοκ. 2.2 : 111, 21-22, 25-27/ 111, 32- 

112, 10 

I 1 : 308, 5-8 (ΕΔ 17.18-19 - ΕΡΑ 17.37-38 1 

I 4 : 310, 22-24 (Νομοκ. 7.4 : 141, 12-15 

I 4 : 310, 25-27 (Ι7ρ. Ν. 39.31+32 — Έπαν. 40.33+34 — Έπιτ. 

45.77+78 

Κ 3 : 312, 7 - 134, 9 ( Πρ. Ν. 38.1, 4-6, 9-10, 7-8, 20, 15-19, 22, 34 - 

Έπαν. 39.1-4, 7, 6, 5, 17, 12-16, 21, 34 

Κ 3 : 314, 10-11 (Β. 58.3.8— 5ΒΜ Ο 1.1—Ερ&ηΑ 42.66 

Κ 5 : 316, 26-317, 11 ( Νομοκ. 1.2 : 36, 17- 37,5 

Κ 5 : 317, 11-21 - Νομοκ. 1.2 : 38, 1-18 

Κ 7 : 318, 22-25 - Νομοκ. 9.35 : 227, 2-6 

Κ 9 : 323, 7-8 - Έπιτ’ 43.8 

Κ 9 : 323, 8-10 ( Πρ. Ν. 39.37 - Έπαν. 40.43 

Κ 12 : 324, 12 - 325, 2 ( Πρ. Ν. 30.2, 4-5, 7-9 - Έπαν. 33,14-16, 19-20 

Κ 12 : 325, 3-5 ( Έπιτ. 24.13 

Κ 12 : 325, 6-7 ( ... ( Ν. 127.3 

Κ 12 : 325, 8-11 ( Πρ. Ν. 30.10 — Έπαν. 33.21 

Κ 12 : 325, 12-17 ( Έπιτ. 24.43, 34 

Κ 12 : 325, 18-31 ( Πρ. Ν. 30.11-12, 19-Έπαν. 33.11, 13, 22 

Κ 12 : 325, 32 - 326, 1 ( Πρ. Ν. 9.9 —Έπαν. 18.23 

Κ 12 : 327, 1 -328, 20 ( Πρ. Ν. 33.1-7, 9, 13, 16 - Έπαν.-34.4-6 

Κ 12 : 328, 22 -329, 5 ( Πρ. Ν. 33.19-21, 32 

Κ 23 : 333, 6-11 - Έπιτ. 44.59 

Κ 23 : 333, 12-13 ( Θεόδωρος είς Ε. 3.32.23 (ΕΜ I σ.14) 

Κ 23 : 333, 14-15 ( Έπιτ. 44.54 

Κ 23 : 333, 16-23 ( Β. 60.12.43 

Κ 23 : 333, 24-25 ( Ε. 17.10 —ΕΡΛ 17.49 — ΕΡγΜ 18.9 

Κ 23 : 333, 26-28 ( Ε. 17.12 - ΕΡγΜ 18.17 

Κ 23 : 333, 29 - 334, 2 ( Έπιτ. 45.93 

Κ 23 : 334, 4-7 ( Πρ. Ν. 39.16-Έπαν. 40.19 

Κ 23 : 334, 8-10 ( Β. 60.16.2, 6 

Κ 23 : 334, 10-11 ( Άτταλ. 35.34 

Ιί 23 : 334, 12-13 ( ... ( 0. 6.2,14 ή 9.20.12 

Κ 23 : 334, 14-17 ( ΕΡγΜ 37.64 —Έπιτ. 44.15 

1. Βλ. έ-’ αύτοΰ και Ν. Μ ά τ σ η, Διορθώσεις είς τήν Ηόξη.μένην Ιδιωτικήν Ε¬ 

κλογήν, ΕΕΒΣ 33, 1964, σ. 158 έπ. 
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Κ 32 : 344, 21-30 < Νομοκ, 8.13 : 159, 24-28/ 160, 1-5, 10-13 

Κ 32 : 344, 31 -345, 3 < Βαλσ. είς 7 Δ' Οίκ. : 233, 25-28 

Κ 35 : 346, 2-7 < Νομοκ. 9.27 : 202, 8-13 

Κ 37 : 348, 33 - 349,5 < Νομοκ. 7.4 : 141, 3-11 

Κ 37 : 349, 6-9 < Ζωναρας εις 29 Λαοδ. : 196, 19-23 

Κ 37 : 349, 10-11 < Βαλσ. εις 29 Λαοδ. : 197, 13-14 

Κ 38 : 349, 15-30 < Έπαν. 29.19-22, 20, 29 1 

Λ 1 : 351, 28-352, 4<...<Ν. 123.1.2 (πρβλ. Νομοκ. 1.11 : 51, 31- 

52, 3) 

Λ 1 : 352, 4-8 < Έπαν. 8.4 ϊ.ί. 

Λ 7 : 354, 21-22 < Βαλσ. εις 43 Βασιλ. : 191, 9-10 

Λ 7 : 354, 22-23 ( Θεόδωρος εις Ο. 3.27.1 (ΓΜ I σ. 13)—Έπιτ. 45.5 

Λ 7 : 354, 24 { Βαλσ. εις 43 Βασιλ. : 191, 10-11 καί εις 55 Βασιλ. : 

213, 23-24 

Λ 7 : 354, 25-26 < Βαλσ. εις 43 Βασιλ. : 191, 20-21 

Μ 1 : 359, 15-16 < Βαλσ. εις 36 Λαοδ. : 206, 3-4 

Μ 1 : 361, 5-7 < Β. 60.39.24 

Μ 1 : 361, 8-9 < Νομοκ. 9.25 : 199, 18-20 

Μ 1 : 361, 10-14 < Β. 60.39.25-26 

Μ 1 : 361, 15-21 < Νομοκ. 9.25 : 192,10-11/ 191,27/ 193,13-14/ 

197, 16-18 

Μ 1 : 361, 21-22 < Β. 60.39.3 — 3ΒΜ Φ 2.1 

Μ 1 : 361, 23-24 < Νομοκ. 9.25 : 197, 27-28 

Μ 1 : 361, 25-26 < Νομοκ. 9.25 : 197, 31 - 198, 2 —Βαλσ. εις 91 

Πενθ. : 519, 23-25 

Μ 1 : 361, 27-28 < Βαλσ. εις 91 Πενθ. : 519, 27-2Β 

Μ 1 : 361, 29 -362,2 - Πρ. Ν. 39.77-Έπαν. 40.83 - Β. 60.39.3 — 

8ΒΜ Φ 2.1 

Μ 1 : 362, 3-4 < Πρ. Ν. 39.78 - Έπαν. 40.84 

Μ 1 : 362, 5-9 ( Βαλσ. εις 61 Πενθ. : 447, 12-17 

Μ 12: 373, 18-20 < Πρ. Ν. 17.25-Έπαν. 24.25 - Έπιτ. 7.15 

Μ 12: 373, 21-22 < Πρ. Ν. 17.21 - Έπαν. 24.21 - Β. 20.1.30.2 - 

3ΒΜ Μ 13.17 - ΕΡρΜ 15.11 - Έπιτ. 7.6 

Μ 12: 373, 23-26 - Πρ. Ν. 39.50-Έπαν. 40.78 

Μ 12: 373, 27-30 < Θεόδωρος εις Ο. 4.65.21 (8Ε σ. 22) - Έπιτ. 7.26 

Μ 13: 374, 4-9-ΕΑ 17.28 

Μ 14: 377, 4-5 { Βαλσ. εις 39 Βασιλ- : 185, 19-20 

1. Βλ. Ν. Μ ά τ σ η, Περί τήν κριτικήν κ.λ.π., τευχ. ϊ, σ. 5, σημ. 2. 

Μ 14: 377, 6-9 < Νομοκ. 1.32 : 73, 6-10 

Μ 14: 377, 10-20 < ... < Ν. 134.10.1 

Μ 14: 377, 21 - 378, 2 < ... < Ν. 117.8.2 

Μ 14: 378, 3-6 < Νομοκ. 13.5 : 302, 12-15 

Μ 14: 378, 7-15 < Βαλσ. εις 87 Πενθ. : 508, 22-28 

Μ 14: 378, 16-18 < Νομοκ. 13.5 : 301, 28-302, 3 

Μ 14: 378, 19-21 < Πρ. Ν. 39.42-Έπαν. 40.46 

Μ 14: 378, 21-24 ( Βαλσ. εις 34 Βασιλ. : 178, 26-29 

Μ 14: 378, 25 - 379, 4 < Βαλσ. εις 8 Νεοκ. : 83, 22-28 

Μ 14: 379, 5-6 < Ε. 17.35 - ΕΑ 17.13 

Μ 14: 379, 7-1 ί < Βαλσ. εις 87 Πενθ. : 510, 15-17/ 509, 29-33 

Μ 14: 379, 12-15 < ... < 0.9.9.22-23 

Μ 14: 379, 15-18 < ... < Ό. 48.5.39 ρρ. (πρβλ. Β. 60.37.40) 

Μ 15 : 393, 8-11 < Νομοκ. 11.1 : 248, 8-11 

Μ 15: 393, 12-20 - Νομοκ. 2.1 : 88, 22-23/88, 32 -89, 6 

Μ 15: 393, 22-29 < Νομοκ. 11.3: 255, 12-21 

Μ 15: 393, 31 - 394, 5 ( Βαλσ. εις 44 Καρχ. : 410, 29 - 411, 5 

Μ 15: 394, 6-28 < Βαλσ. εις 47 Πενθ. : 417, 26-31/418, 11-13, 18-19/ 

418, 23 - 419, 8 

Μ 15: 394, 29 - 395, 2 < ... < Ν. 133.1 

Μ 15: 395, 3-8 ~~ Βαλσ. εις 5 Πρωτοδ. : 667, 4-8 

Μ 15: 395, 9-12 < Νομοκ. 11.4:257, 13-16 

Μ 15: 395, 13-17 < Νομοκ. 9.32 : 224, 3-7 

Μ 15: 395, 18-25 < Έπαν. 9.15, 11 

Μ 15: 395, 26-29 < Νομοκ. 9.32 : 223, 1-3/224, 13-15 

Μ 15: 395, 30-396, 8 < Έπαν. 9.9-11 

Μ 15: 396, 9-16 Βαλσ. είς 40 Πενθ. : 400, 9-16 

Μ 15: 396, 17-20 < ... < Ν. 133.6 

Μ 15: 396, 21-25 < Βαλσ. είς 62 Πενθ. : 451, 4-15 

Ν 7 : 400, 12-15 < Έπαν. 1.1, 3 - Β. 2.1.13, 14, 18 - 5ΒΜ Ν 6-1, 6 

Ν 7 : 400, 16-18 < Β. 2.1.19, 1—3ΒΜΝ6.7, 2 

Ν 7 : 400, 19-22 < Έπαν. 1.2-Β. 2.1.15-17 - 5ΒΜ Ν 6.3-5 

Ν 7 : 400, 23 < Β. 2.1.36 

Ν 7 : 400, 24-25 < Β. 2.6.5 

Ν 7 : 400, 26 -401, 2 < Β. 2.1.42+44+52 - 8ΒΜ Ν 6.22+24+31 

Ν 7 : 401, 3-4 ( Ι)β αοΗοπΐΒαδ, αρρ. VI, εκδ. 8ΐίζΐ& σ. 68 (πρβλ. Ώ. 

49.1.19) 

Ν 7 : 401, 8-10 ( ; (πρβλ. Ν. 119.7) 

Ν 7 : 401, 12-14 < Πρ. Ν. 37.38-Έπαν. 39.38 

Ν 7 : 401, 15-17 < Πρ. Ν. 37.44-Έπαν. 39.43-Έπιτ. 39.117 
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Ν 7 : 401, 18-21 < Πρ. Ν. 37.46 — Έπαν. 39.45 

Ν 7 : 401, 22-23 < Πρ. Ν. 37.43 —Έπαν. 39.42 — Έπιτ. 39.116 

Π 6 : 404, 3-8 < ΙΤρ. Ν. 18.1, 11-Έπαν. 25.1, 12 

Π 7 : 428, 12-16 < Νομοκ. 9.25 : 192, 26-32 

ΓΙ' 8 : 428, 19-28 < Έπαν. 3.1-2 

Π 8 : 428, 28 - 429, 1 < ; 

Π 8 : 429, 2-31 < Έπαν. 3.3, 4, 8-11 

Π 13: 431, 29-432, 2 < Βαλσ. εις 67 Πενθ. : 463, 19-24 

Π 14: 432, 8-14 < Β. 6.19.7.1 -3ΒΜ Γ 9.1 

Π 14: 432, 15-17 < Θεόδωρος εις Ο. 9.47.20 (5Ε σ. 33) —Θεόδωρος είς 

Β. 60.51.57 

Π 14: 432, 18-20 < Βαλσ. εις 35 Καρχ. : 398, 24-27 

11 14: 432, 21-22 < Πρ. Ν. 39.23-Έπαν. 40.26 

Π 14: 432, 23-24 < ’ Ατταλ. 35.199 

Π 15: 434, 14-17 < Βαλσ. εις 26 Βασιλ. : 160, 26-27, 31-33 

Π 16: 439, 10-11 < Βαλσ. εις 9 Νεοκ. : 86, 8-9 

Π 17: 439, 20-21 < Νομοκ. 13.21 : 324, 18-19 

Π 17: 439, 22-440, 7 < Νομοκ. 13.5 : 305, 6-11/306, 9-11, 16-19/ 

305, 13-14/307, 21-23 

Π 20: 440, 18-23 < Πρ. Ν. 8.1-2 —Έπαν. 18.1-2 

Π 20: 440, 24 - 441, 2 < Θεόδωρος είς β. 5.12.31.6 (8Ε σ. 22) - Έπιτ. 

27.51 

Η 20: 441, 3-7 < Θεόδωρος είς Ο. 5.12.29 (8Ε σ. 22) - Βδ 2100, 29 - 

2101, 3 

11 20: 441, 8-11 < ... < Ο. 4.12.1-3 

Π 20: 441, 12-15 < Πρ. Ν. 9.2, 4-Έπαν. 18.13, 12 

Π. 20: 441, 16-21 < Πρ. Ν. 9.9-10 — Έπαν. 18.23-24 - Έπιτ. 27.23 

Π 20: 441, 22-24 < Έπιτ. 26.10 

Π 20: 441, 25-31 < ... < Ε. 2.7 

Π 20: 441, 32 - 442, 4 < ... < 0. 2.18.13 

Π 20: 442, 5-7 < ... < Π. 10.2.20.2 

Π 21: 442, 21-22 < Πρ. Ν. 39.1-Έπαν. 40.1 —Έπιτ. 45.45 

Π 21: 442, 22-25 < Βαλσ. είς 7 Γρηγ. Νεοκ. : 62, 14-21 

Π 21: 442, 26-27 < Πρ. Ν. 39.3 - Έπαν. 40.3 

Π 21: 442, 28-29-Πρ. Ν. 39.10 —Έπαν. 40.12 —Έπιτ. 45.30, 69 

Π 21: 443, 1-2- IIρ. Ν. 39.17—Έπαν. 40.20 

Σ 3 : 44.4, 13-16 < Βαλσ. είς 73 Πενθ. : 475, 15-17 

Σ 4 : 444, 20-21 < Β. 22.1.60 - Άτταλ. 14.9 

Σ 4 : 444, 22-23 < Β. 11.1.7.7-5ΒΜ Σ 8.7 

Σ 8 : 446, 9-12 < Νομοκ. 9.33 : 225, 15-18 

9 - 3-1981 

Σ 9 : 448, 23 - 449, 2 < Νομοκ. 8.8 : 155, 17-28 

Σ 11 : 449, 28 - 450, 5 < Νομοκ. 9.37 : 230, 5-10 

Σ 11 : 450, 5-7 < Βαλσ. είς 34 Πενθ. : 383, 7-9 

Σ 11 : 450, 8-15 ( Βαλσ. είς 3 Γάγγρας : 103, 5-19 

Τ 2 : 455, 16-17 < Βαλσ. άπόκρ. 41 : 479, 15-16 

Τ 2 : 455, 18-19 < Β. 60.23.14 

Τ 2 : 455, 20-21 < Νομοκ. 9.27 : 208, 32-33 

Τ 4 : 456, 11-18 < Βαλσ. είς 35 Καρχ. : 397, 22-24, 30-31/ 

398, 10-14 

Τ 4 : 456, 18-20 < Νομοκ. 1.36 : 77, 29-31 

Τ 4 : 456, 21-24 < Βαλσ. είς 35 Καρχ. : 398, 21-27 

Τ 5 : 472, 29 -473, 2 < Νομοκ. 7.1 : 135, 16-20, 14-16 

Τ 7 : 475, 18-25 < Πρ. Ν. 16.14-Έπαν. 28.4 — Έπιτ. 17.85 

Τ 7 : 475, 26 - 476,12 < ... < Ο. 4.32.26 (πρβλ. Β. 23.3.74) 

Τ 7 : 476, 12-15 < Βαλσ. είς 17 Α' Οίκ. : 153, 19-22 

Τ 7 : 476, 16-18 < ... < Π 4.32.26.4 

Τ 7 : 476, 19-20 < ... < 0. 2.11.20 καί 4.32.28 

Τ 10 : 478, 14-18 < Βαλσ. είς 7 Γρηγ. Νύσσης : 327,31 -328, 3 — Ζω- 

ναρας αυτόθι : 327, 5-10 

Τ 10 : 478, 19-21 < Νομοκ. 9.27. : 208, 13-15 

Τ 10 : 478, 22 < Ε. 17.14 — ΕΑ 17.34—Πρ. Ν. 39.57 — Έπαν. 40.68 

- ΕΡγΜ 18.24 

Τ 10 : 478, 23-29 < Νομοκ. 9.27 : 207, 18-22/208, 21-23, 32-33 

Τ 11 : 480, 13-17 < Νομοκ. 9.26 : 200, 9-16 

Τ 11 : 480, 18-19 < ΕΡΑ 17.34 

Τ ίί : 480, 20-24 < Πρ. Ν. 38.61 — Έπαν. 39.60 

Τ 1 : 481, 19-23 < Β. 60.21.7 ϊ.ϊ. — Άτταλ. 35.43 

ΐ 1 : 481, 23-26 < ... ( ϋ. 47.10.45 (πρβλ. Β. 60.21.45) 

Τ 1 : 481, 27 -482, 8 < Β. 3.1.47 -5ΒΜ Τ 1.24 

Τ 5 : 483, 24-29 < ... < Ν. Αέοντος 20 (πρβλ. 8γη. πιΐηοΓ Τ σχόλ. 5) 

Φ 1 : 484, 5-6 < ; 

Φ 1 : 484, 7-8 <’Ατταλ. 26.1 

Φ 1 : 484, 9-17 < ; 

Φ 1 : 484, 17-19 < ... < Ν. 131.12 ριυ 

Φ 8 : 493, 29 - 494, 6 < Νομοκ. 9.26 : 200, 18-28 

Φ 8 : 494, 7-9 < Βαλσ. είς 91 Πενθ. : 520, 21-24 

Φ 8 : 494, 10-11 < ΕΡγΜ 21.23 

Φ 8 : 494, 12 < Β. 60.39.11 

Φ 8 : 494, 13-15 < Β. 60.51.5 ί.ί. — Άτταλ. 35.196 

Φ 8 : 494, 16 < Έπαν. 40.37 —Β. 60.40.8 — Άτταλ. 35.156 

ΕΕΒΣ, ΜΔ' 21 
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Φ 8 : 494, 17-18 ( Βαλσ. εις 43 Βασιλ. : 191, 9-10 

Φ 8 : 494, 19-20 < Πρ. Ν 39.4 —Έπαν. 40.4 

Φ 8 : 494, 24-31 < ... < Ν. Ανδρονίκου Β' έ'τ. 1306 (Οδ1§6Γ, Ηβ§. 

2295) 

Φ 8 : 495, 1 < Β. 60.39.20 

Φ 10 : 495, 14-16 < ... < 0. 1.4.9 

X 1 : 497, 28 - 498,10 < ... < Ν. 137.2 

X 1 : 498, 12-20-Νομοκ. 1.8 : 47, 29 -48, 14 

X 1 : 498, 21-24 ( Βαλσ. εις 13 Καρχ. : 328, 6-9 

X 21 : 506, 27- 507, 4 < Έπαν. 8.10, 12 

X 28 : 514, 7-12 <... < Ν. 123.2.1+16.1 

X 28 : 514, 13-16 < Νομοκ. 1.5 : 43, 31 - 44, 2 
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Β'. Αντίστροφος πίναξ 

Άτταλειάτης είς 93 Πενθ. Γ15:163 

3.24 Δ7 (δίς) :219 είς 94 ΙΙενθ. Ε32:293 

14.9 Σ4:444 είς 97 ΙΙενθ. Ε15:267 

26.1 Φ1:484 είς 4 Ζ' Οίκ. Α18:111 

29.7 Δ13:237 είς 8 Ζ' Οίκ. Β4:122 

35.15 Ε7:250 είς 12 Ζ' Οίκ. Ε8:250, Ε16: 

35.34 Κ23:334 270, 271.. 

35.43 ΤΙ :481 είς 18 Ζ' Οίκ. Γ19:195 

35.53 Λ12:100 είς 5 Πρωτοδ. ΜΙ 5:395 

35.55 Α4:77 είς 20 Άποστ. Ε1:239, Ε33:294 

35.56 Α12:100 είς 28 Άποστ. Δ8:233 

35.57 Α4:78 είς 67 Άποστ. Α13:103, Γ30: 

35.156,196 Φ8:494 201, 202 

35.199 Π14:432 είς 75 Άποστ. Δ8:228 

είς 10 Άγκ. Γ2.-153 
Βαλσαμώνος ερμηνεία είς 15 Άγκ. Ε16:271 
είς 17 Α' Οίκ. Τ7:476 είς 12 Άντιοχ. Δ7 (δίς) :217 
είς 3 Δ' Οίκ. Ε33:294 είς 3 Γάγγρας Σ11:450 
είς 7 Δ' Οίκ. Κ32 :344 είς 13 Καρχ. Ε3 2:292,XI :498 
είς 17 Δ' Οίκ. Δ7 (δίς):219, είς 15 Καρχ. Δ7 (δίς):219, 220 

Ε21:275 είς 19 Καρχ. Δ8:224 
είς 6 ΙΙενθ. Γ4:156 είς 35 Καρχ. Δ8:227, Π14: 
είς 26 Πενθ. Γ9:168 432, Τ4:456 
είς 34 Πενθ. Σ11:450 είς 44 Καρχ. ΜΙ 5:393 
είς 35 Πενθ. Ε27:282 είς 64 Καρχ. Ε13:263, 264 
είς 38 Πενθ. Ε21:275 είς 122 Καρχ. Δ7 (δίς) :220 
είς 40 Πενθ. ΜΙ 5:396 είς 130 Καρχ. Δ8:229 
είς 47 Πενθ. Μ15:394 είς 131 Καρχ. Δ8:229 
είς 48 Πενθ. Π3:178 είς 29 Λαοδ. Κ37:349 
είς 53 Πενθ. Β8:137-138 είς 31 Λαοδ. Δ8:229 
είς 61 Πενθ. ΜΙ :362 είς 36 Λαοδ. ΜΙ :359 
είς 62 Πενθ. Μΐ5:396 είς 8 Νεοκ. ΜΙ 4:378 
είς 67 Πενθ. 1113:431 είς 9 Νεοκ. . Δ8:227, Π16:439 
είς 70 Πενθ. Δ8:229 είς 4 Σαρδ. Δ7 (δίς) :219 
είς 73 Πενθ. Σ3 :444 είς 4 Βασιλ. Γ4:159 
είς 87 Πενθ. Γ13:176, Μ14: είς 26 Βασιλ. 1115:434 

378 είς 33 Βασιλ. Γ29:201 
είς 91 Πενθ. Γ28:200, Μΐ: είς 34 Βασιλ. Μ14:378 

361, Φ8:494 είς 39 Βασιλ. Μ14:377 
είς 92 Πενθ. Α13 :103 
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εις 43 Βασιλ. Λ7:354, Φ8:494 
εις 48 Βασιλ. Γ13:178 
εις 55 Βασιλ. Λ 7:354 
εις 63 Βασιλ. Α5:79 
εις 2 Γρηγ. Νεοκ. Α12 :100 
είς 7 Γρηγ. Νεοκ. 1121:442 
είς 8 Γρηγ. Νεοκ. Α12:100 
εις 7 Γρηγ. Νύσσης Τ10.-478 
είς 2 Διον. Άλεξ. Α16:106 

είς 15 Τιμοθ. Άλεξ. Γ26:198 

Βαλσαμώνος άπό- 

κρισις 41 Τ2:455 

Βασιλικά 
1.1.4 Δ7:213 

2,1.10 Δ6 (δίς) :213 

2.1.13-15, 17-19, 

36, 42, 44, 52 Ν7:400 

2.6.5 Ν7:400 

3.1.15-16 Α9:96 
3.1.47 Τ1:481 
6.1.52 Α15:105 
6.3.28 Β13:264 
6.19.7.1 1114:432 
7.2.1-2 Δ7 (δίς):220 
7.2.17.6 Δ7 (δίς):221 
7.2.27.7 Δ7 (δίς):221 

7.17.8 113:302 
10.4.9 Α17:107 
11.1.7.7 Α4:78, Σ4:444 
19.13.1 Α4:77 
20.1.30.2 Μΐ 2:37 3 
21.2.2.5 01:305 
22.1.60 Σ4;444 
22.5.31 Ε32:293 
25.1.43, 45, 47 Δ2:205 
28.1.6 Γ26:198, Π5: 

28.4.13 

184 

Β8:140 
28.4.34 Γ4:157 
28.4.40 Β8:139 
28.5.2.3-4 Β8:128 
28.5.2.5 Β8:137 
28.5.2.9 Β8:130, Γ·15: 

28.5.3.4 
184 

Β8:130, Γ15Η84 
28.5.8 Β8.Ί29 

28.5. 9 Β8:137 
28.5.11 Β8:140 
28.5.13.1 Β8:140 
28.7.1 Γ13:176,177 
28.7.4 Γ13:178 
29.1.69 Γ2:154 
35.1.1, 2, 6, 7, 18, 

19 Δ4:207 
35.2.24 Δ8:208 
58.3.8 Κ3:314 
60.3.49 Ε7:250 
60.12.43 Κ23:333 
60.16.2, 6 Κ23:334 

60.21.7 ΤΙ :481 

60.22.6 Α4:78 
60.23.14 Τ2:455 
60.39.3 ΜΙ :361 

60.39.11 Φ8:494 
60.39.20 Φ8:495 
60.39.24-26 ΜΙ: 361 
60.40.8 Φ8:494 

60.51.5 Φ8:494 

60.51.57 Π14:432 

Βασιλικών σχόλια (Β8) 

1469, 4-6 Ε32:293 

1840, 18-20 Β8:140 
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Εις την Ελληνικήν έσχηματίσθησαν έξ επιθέτων: αγιος> άγιοοσννη {ή 

μεγάλη άγιωσύνη σου, επί τού οίκ. πατριάρχου)· Ιερός > ιερωσύνη, δίκαιοςύ> 

δικαιοσύνη, έμπιστος > εμπιστοσύνη, σώφρων > σοχρροσύνη. Νεοελληνικά : 

αξιος> άξιοοσύνη, καπάτσος>καπατσοσννη, σβέλτος> σβελτοσννη κλπ. Ταΰτα 

πάντα δηλοΰν ιδιότητα ή ικανότητα την οποίαν έχει τό έπίθετον. 

'Ως προς τά εθνικά: Γαλατία > Γαλάτης (Γα/Μα> Γάλλως). Βρεταννία~> 

Βρεταννός, 'Αγγλία> "Αγγλος. Τονρκία> Τούρκος, Άρμενία> *Αρμένι{ο)ς 

κτλ. Ό Λαός είπε: Φραγκιό,> ή Φραγκιά. Τουρκία^ ή Τουρκία. Αραβία 

{άράπης)> ή *Αραπιά. Ουδέποτε τά έθνικά έλαβον κατάληξιν εις -σύνη. 

5 Από των μέσων του ιθ' αί. έγράφη σολοίκως Ρωμιοσύνη από τό Ρωμιός, 

τον σημαίνοντα τον υπόδουλον "Ελληνα (οί Ρωμιοί τής Πόλης) ή τον "Ελληνα 

τον εχοντα ελαττώματα άξια ψόγου. Ό «Ρωμιός» του Γ. Σουρή, σατιρική 

έφημερίς κωδωνίζουσα τά ρωμαίϊκα έλαττώματα, συνετέλεσεν εις τήν έπί- 

δοσιν του όρου, από των αρχών του αίώνος λογοτέχναι καί έρασίτεχνοι ιστο¬ 

ριογράφοι (Έφταλιώτης, Κόντογλου κλπ.) έχρησίμοποίησαν τον όρον Ρω¬ 

μιοσύνη αντί του 'Ελληνισμός. Ένώ όμως τό πρώτον ένθυμίζει τήν ύποδού- 

λωσιν υπό τούς Ρωμαίους (των οποίων νομικώς διάδοχον υπήρξε τό Βυζαντινόν 

((Ρωμαϊκόν» κράτος), ό όρος Ελληνισμός δηλοΐ κάτι εύρύτερον από 

τό "Ελληνες (τής Ελλάδος), δηλαδή τούς άφομοιωθέντας άνά τήν οικουμένην 

διά των καταχτήσεων του Μεγ. Αλεξάνδρου σύν τοΐς Έλλησι τής Ελλάδος! 

Εσχάτως ιερωμένος δογματολόγος είσήγαγε τον άνύπαρκτον όρον Ρω- 

μαιοσύνη, ό δέ όρος Ρωμιοσύνη υίοθετήθη από κουλτουριάρηδες καί καραγκιο- 

ζο?ώγους λογοτέχνας, δημοσιογράφους καί τινας. . . θεολόγους! 'Ομιλοΰν δέ 

αυτοί περί των Ελλήνων του Ελληνισμού ώς περί Ρωμαίων{1), παραβλέποντες 

ότι ό πολυσήμαντος ούτος ορος εις τά μεσαιωνικά καί τής τουρκοκρατίας κεί¬ 

μενά μας σημαίνει α') τον κάτοικον ή υπήκοον τής Ρώμης, β') τον Λατίνον 

καί γ') τον υπόδουλον Χριστιανόν-'Έλληνα, καί εί τι άλλο. 

Σχετικά είναι καί όσα έγράψαμεν έν σ. 30 τού παρόντος τόμου καί έν 

ΆΟηνάς τόμω 77, 1978-1979, σ. 190 περί τού ρωμαϊστί λαλείν. 

Ν. Β. Τ. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΕΛΛΑΔΙΟΝ 

Οί κώδικες 'Ι. Μ. 'Αγ. Αικατερίνης τού Σινά 1731 1 (φφ. 166 - 170) καί 

1810 2 (φφ. 11 - 15ν) παραδίδουν αντίγραφα επιστολής Μάρκου τού Κυπρίου 3 

προς τον Θεσσαλόν λόγιον Αλέξανδρον Έλλάδιον4. 'Η επιστολή είναι ανέκ¬ 

δοτος. Ό ύπ’ άρ. 17313 παραδίδει ποικίλην ύλην (ομιλίας καί έπιστολάς τού 

Μεγάλου Βασιλείου, τό έπιστολάριον τού Συνεσίου, αινίγματα καί συνταγμά¬ 

των Γερασίμου * Αλεξανδρείας κλπ.), αλλά κυρίως θεματογραφίαν, επιστολο¬ 

γραφίαν καί θεματοεπιστολάς. 'Η θεματογραφία μ,άλιστα άντιπροσωπεύει 

διδασκαλίαν δύο γνωστών διδασκάλων τής Σχολής Βουκουρεστίου, τού Μάρ¬ 

κου Κυπρίου ΙΙορφυροπούλου 6 καί τού Γεωργίου Τραπεζουντίου 7 καί είναι 

των ετών 1715 καί 17168. 'Η επιστολή πού θά μάς άπασχολήση περιλαμβά- 

1. V. Β θ η 6 δ θ ν ί 5, ΟβίειΙοβυδ οοδίοιπτι ΐΏοηυδοηρίοΓίιιη ςιή ίη τηοηβ- 

δίθΓίο δ&ηοΐ&θ ΟαΡιαπη^θ ΐη ιηοηίο 8ΐηα είδδθΐ’ναηΙυΓ, 1. III, μέρος Α', ΡβίΓοροΙί 
1917, σσ. 171 - 173. 

2. ’Ένθ’ άνωτ., σ. 215. 

3. Περί του Μάρκου Κυπρίου βλ. Α γ ϊ α. <1 η & 09.ιπ3.ΓΪ&ηο-0ΐθΓ9,ιι, 
Εβδ Αοαθόηιιβδ ρπηοϊθΐ‘65 άο ΒιιοεπΌδΙ βί δβ δ&δδγ βί ΙβιΐΓδ ρΓοίοδδοαΓδ, ΤΟβδδέΰοηιΙα 
1974, σσ. 373 - 380, καί Ά γ γ ε λ ι κ η ς Π. Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ, Ή υπό του Μάρκου 
Πορφυροπούλ(λ)ου μετάφρασις των Ανεκδότων του Προκοπίου, ΕΕΒΣ ΜΑ' (1974), ’Λ- 

θήναι 1975, σσ. 211 - 222. 

4. Κωνσταντίνου Ν. Σ ά θ α, Βιογραφίαι των έν τοΐς Γράμμασι διαλαμ- 

ψάντων Ελλήνων από τής καταλύσεως τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας μέχρι τής έλληνι- 

κής Εθνεγερσίας, έν ΆΟήναις 1868, σσ. 447 - 450. 'Ο Κ. Σάθας αντλεί από τόν Γ. 2 κ- 

β ί ρ α ν. Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον (Άνατύπωσις Α' Έκδόσεως), Άθήναι 197-2, 

σσ. 138 - 140. Επίσης Ανδρονίκου Κ. Δημητρακοπούλου, Όρθόδοξος 
Ελλάς ήτοι περί των Ελλήνων των γραψάντων κατά Λατίνων καί περί των συγγραμμά¬ 

των αυτών, έν Λειψία 1872, σ. 169. 
5. Τό χειρόγραφον τούτο όπως καί τό ύπ’ άρ. 1810 έμελέτησα έξ αυτοψίας. Ευχαρι¬ 

στώ καί από τήν Οέσιν αύτήν 'τόν Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Σινά, Φαράν καί Ραϊθώ 
κ. Δαμιανόν καί τόν σκευοφύλακα πατέρα Σωφρόνιον πού μοΰ έπέτρεψαν νά μελετήσω μέ 
πάσαν άνεσιν εις τήν βιβλιοθήκην τής Μονής. 

6. Βλ. άνωτ., σημ. 3. 
7. Α. ΟαΐΏ&ΓΪ&ηο-ΟΐοΓαη, Εβδ Αο&(1θιήιθ5 . .., σσ. 381 - 387, όπου διά 

τόν Γ. Τραπεζούντιον. 

8. Τούτο προκύπτει άπό ειδήσεις πού παρέχουν οί κώδικες. Ό Σιναϊτ. 1731 έν 
φφ. 191- 201ν παραδίδει θέματα είς την τοϋ Λασκάρεως Γραμματικήν... έκδοβέντα 
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νεται εις τά φύλλα έκείνα όπου αί θεματοεπιστολαί καί αί ασκήσεις επιστο¬ 

λογραφίας (φφ. 135ν - 170). :|| 

Ό ύπ’ άρ. 1810 1 είναι μαθηματάριον καί παραδίδει θεματοεπιστολάς 

του Γεωργίου Τραπεζουντίου (έν Βονκουρεστίω ,αψιζ') καί θεματογραφίαν 

παρά. . . Μάρκον τον Κυπρίου έν τή αυθεντική ακαδημία τη κατά Δακίαν 

,αψιε , καθώς καί θέματα έξω των ειδών2 καί τούς επιστολικούς τύπους τού 

Κορυδαλέως3. Εις τά φφ. 11 - 15, άμέσως μετά τά θέματα εϊς το τον σοψω- 

τάτον Κορυδαλέως έπιστολάριον ώς έν εϊδει επιστολών τού Γεωργίου Τρα¬ 

πεζουντίου 4, δηλαδή τάς θεματοεπιστολάς, παραδίδεται ή επιστολή προς τον | 

Έλλάδιον. ί | 

Οί δύο κώδικες είναι σύγχρονοι καί είναι φανερόν ότι προέρχονται από. ] 

τήν Σχολήν τού Βουκουρεστίου. .·|? 

Η επιστολή προς τον Έλλάδιον, καίτοι ιδιωτικού χαρακτήρος, έχει ' I 

αντιγραφή απο μαθητας τής Σχολής, προφανώς διότι έθεο^ρήθη πρότυπον 

καί μάλιστα τού «επιδεικτικού γένους»5. 

Περί τού αποστολέως Μάρκου Πορφυροπούλ(λ)ου τού Κυπρίου γνωρίζο- 

μεν ότι εδιδαξε επι τι διάστημα εις τήν σχολήν του Τυρνάβου 6 καί οτι ήλ- 

ήμϊν παρά τον. . . Γεωργίου τον Τραπεζουντίου έν τή αυθεντική σχολή της έν Βουκον- 

ρεστίφ ,αψιεΦ. Εις τά φφ. 202 - 249Γ Θέματα. . .έκδοθέντα ήμΐν παρά τον. . .διδασκάλου 

Μάρκον τον Κύπριον έν τη αυθεντική ακαδημία τής κατά Δακίαν αψιε&. Είς τά φφ. 

266 - 282 παραδίνονται θέματα εις τό Έπιστολάριον του Κορυδαλέως υπό Γεωργίου τοϋ 

Τραπεζουντίου έν τή ακαδημία τής έμπονκονρεστίψ (δίο) αψι^. 

1. Ο Σιναϊτ. 1810, εις τά φφ. 1 - 15 ν, παραδίδει θεματοεπιστολάς παρά τοϋ λο- 

γιωτάτον κυρίου Γεωργίου τοϋ Τραπεζουντίου έν Βονκουρεστίω ,αφις'φ καί εις τά φφ. 

16 - 66Γ θέματα εις την Γραμματικήν τοϋ... Αλεξάνδρου τον έξ απορρήτων... έκδο¬ 

θέντα ημίν παρά τον λογιωτατον. . . διδασκάλου Μάρκου τον Κυπρίου έν τή Αυθεντική 
Ακαδημία τής κατά Δακίαν ,αψιε'. 

2. Σιναϊτ. 1810., φφ. 71 - 78ν. 

3. Σιναϊτ. 1810, φφ. 83 - 86ν. 

4. Σιναϊτ. 1810, φφ. 1 - 10Γ. 

δ. Χαρακτηριστικόν είναι οτι καί ή διαθήκη του Μάρκου Κυπρίου άντεγράφη 
διά νά χρησιμεύση ώς πρότυπον τοϋ είδους- βλ. χ/φον Βιβλιοθ. Ρουμαν. Ακαδημίας 606, 

σσ. 376 - 379. Ή συνήθεια νά συγκεντρώνουν οί μαθηταί ή οποιοσδήποτε άλλος υποδεί¬ 

γματα επιστολών, διαθηκών, συμβολαίων, προικοσυμφώνων, κλπ. επικρατεί καθ’ δλην 
τήν Τουρκοκρατίαν. 

6. ΤΙ ειδησις εις τον κώδικα I. Μ. Ίβήρων 247, τον όποιον εγραψεν ό Νεόφυτος 
Ιβηρίτης, μαθητής του Πορφυροπούλ(λ)ου έν τή περίφημο) κωμοπόλει Τνρνάβον τής 

Λαρίσσης. . . έπι έτους ,αχ’ηθ'. . .μηνάς Ιουνίου £ης ημέρας <5ΐ£. . . καί διδαχθέντος τω 

σοφωτάτω τε και λογιωτάτφ καί έκ ψυχής έρασμίω μοι διδασκάλω Μάρκο) φημί τφ Κνπρίφ. 

Βλ. Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, Κατάλογος των έν ταΐς βιβλιοθήκαις τοϋ 1 Αγίου 
"Ορους ελληνικών κωδίκων, τόμ Β', έν Κανταβριγίφ τής Αγγλίας 1900, σ. 66. 
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θεν εις τό Βουκουρέστι τό 1702,1 έτος θανάτου τού Σεβαστού Κυμινήτου2, 

τον όποιον καί διεδέχθη εις τήν σχολαρχίαν τής «αυθεντικής» Ακαδημίας. 

Εικάζεται ότι άπέθανε περί τό 17193. 

Ο παραλήπτης Αλέξανδρος Έλλάδιος, Θεσσαλός4, είναι γνωστός κυ¬ 

ρίως από τό έργον του 51*1118 ρτ&βδβηδ Εοοίθδΐδβ Οαβο&θ δ, τό όποιον είδε 

τό φως τό 1714, καί από μίαν Γραμματικήν (Σταχυολογία Τεχνολογική τής 

ελ,λαδος φίονής), η οποία ετυπωθη τό 17126. Χαρακτηριστική εις τον βίον 

τού Έλλαδίου είναι ή μακροχρόνιος παραμονή του εις τήν Ευρώπην καί μάλι¬ 

στα εις Αγγλίαν καί Γερμανίαν. Πέρα από όσα αναφέρει ό Κ. Σάθας7, τά 

όποια άντλεί άπό τό περί Καταστάσεως τής Ελληνικής Εκκλησίας έργον 

τού Έλλαδίου, αξίζει νά μνημονευθοΰν καί τά ακόλουθα, ερανισμένα άπό 

γο ίδιον εργον, διότι σχετίζονται με την σύντομον αυτήν μελέτην : ή παρουσία 

τού Έλλαδίου εις τήν Αγγλίαν καί μάλιστα εις τήν Όξφόρδην τον Φεβρουά¬ 

ριον τού 1704 επιβεβαιώνεται άπό τον ίδιον8. ’Έμεινεν εκεί μέχρι τής 5ης 

Φεβρουάριου 17069. Μετά τήν 3ην Σεπτεμβρίου 17061ι} εύρίσκεται εις τήν 

"Αλλην τής Γερμανίας, όπου πιθανώτατα παρέμεινε μέχρι τό 1709 ή 171011. 

Επομένως εις τήν Άλτόρφην12 έρχεται μετά τό 1709 ή 1710 διά νά συνθέση 

1. Α. ΟδπίδΓίδηο-ΕίοΓδη, ενθ’ άνωτ., σ. 375. 

2. Ό Σεβαστός Κυμινήτης άπέθανε τήν 6ην Σεπτεμβρίου 1702. Βλ. Α. Ο α Π1 δ- 

ΓΪδηο-ΟίΟΓδη, ενθ’ άνωτ., σ. 365. 

3. Α. ΟδΐϊΐδΓ ίδηο-Οίοΐ’ δη, ένθ’ άνωτ., σ. 378. 

4. Βλ. άνωτ., σ. 331, σημ. 4. 

5. Ό πλήρης τίτλος : 81δ£υδ ρΐ’δθδθΠδ Εοοίοδίδβ Οί-δΘΟδθ ίη ςιιο οί,ίβηι οδΐΐδδο 
βχροηιιηΐυΐ' ομγ Οαβοί πιοάει-ηί Νονϊ Τοδίαηιβηίί βΦΙίοηβδ ίη ^ΓδβοοΈδίΤδΐ-δ Πη^υδ 
ίαοίδδ δΟϋθρίδΓβ Γβουδοηί. ΡΓδοίθΓθδ δθθίΐιΐδ Οδί ίη Πηβ δί,δίυδ ηοηηυΐΐδππη οοη- 

ίΓονβΓδίδπιηι δθ ΑΙβχβηθί'ο Η β 1 ί δ ά ί ο, ηαΐ. ΟτΓδοο. ΙιηρΓβδδυδ Α.Κ.8. 
ΜϋΟΌΧίν. 

6. Ε πι ί 1 ο Ε θ £ γ δ η ά, ΒϊθΠο^ΓδρΙίϊβ Ηβ11βηί(}ΐιβ οιι άβδοπρίίοη Γδϊδοηηββ 
Θθ5 οανι-α^βδ ριΛΗββ ρδΐ· <3βδ £Γβθδ δη Φχ-ϊιαΐίίθηΐθ δΐβοΐβ, ϊ. 1«, Ρδπδ 1918, σσ. 
104 - 106, Νο. 81. 

- 7. Κ. Σ ά θ α ς, έ'νθ’ άνωτ. 

8. Εις τον Έλλάδιον, ό όποιος μένει εις τήν Όξφόρδην, έπιστέλλει ό \¥θθ{1ΐΌί- 
ίίυδ άπό τό Λονδϊνον μέ ή μερομην ίαν 2 Φεβρουάριου 1704* βλ. Βίδίΐΐδ ρΓδϋδβηδ..., σ. 25λ 

. 9. Ο ίδιος αναφέρει οτι την 5ην Φεβρουάριου 1706 έστειλεν άπό τήν ’Οοφόρδην 
&πιστολην εις τον άλλοτε διδάσκαλον του Φραγκίσκον ΪΤροσαλέντην, ό όποιος έμενεν εις 
Άμστελόδαμον βλ. 8ίδΐυδ ρΓδβδβηδ. . ., σ. 255. 

10. Αναφέρει οτι έλαβεν έπιστολήν (δέν ονομάζει τον άποστολέα) "δη. ΜϋΡΌνΐ 
3 άΪ6 8βρί. θ Γοηάίηο Ηδίδηι ηιΐδδδΓη”, βλ. 81δίιΐδ ρΓδθδβηδ.. ., σ. 367. 

11. Κ. Σ ά θ α, ενθ’άνωτ. 

12. Ή Άλτόρφη άντιστοιχεΐ προς τήν μικράν πόλιν ΑΙΝϊογΓ ή ΑίΙοΐ'ί τής Βαυαρίας 
πού απεχει απο την Νυρεμβέργην ΙΒχιλμ. Ήτο όνομαστή διά τό Πανεπιστήμιόν της πού 
ίδρύθη τό 1623. 
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καί νά τύπωση τό 5ί&ΐιΐδ ρΓ&βδβηδ Εοοίβδί&β Ο&βο&θ. Πότε και που έγνω- 

ρίσθησαν άποστολεύς καί παραλήπτης; 

Εις την επιστολήν ό Μάρκος Κύπριος εκφράζει την εύχαρίστησίν του 

διότι είχεν ειδήσεις του Έλλαδίου, τον όποιον άποκαλεΐ «ποθεινότατη κορυ¬ 

φή)) 1 καί «τιμαλφέστατον»2 ακροατήν καί γνώριμόν του. Επειδή, όπως 

άνεφέραμεν, ό Μάρκος Κύπριος έδίδαξεν εις τον Τύρναβον (οπωσδήποτε τό 

1699)3, ό δέ Έλλάδιος ήτο Λαρισσαΐος καί μετά τό δωδέκατον έτος τής ηλι¬ 

κίας του παρέμεινεν εις Λάρισσαν επί τετραετίαν4, δεν άποκλείεται ή γνω¬ 

ριμία των δύο άνδρών νά χρονολογ ή τ α ι από τότε, αλλά δεν είναι προς το 

παρόν δυνατόν νά άποδειχθή. 'Όμως είναι βέβαιον ότι ο Ελλάδιος έμεινεν 

έπί τι διάστημα εις Βλαχίαν καί μάλιστα εις Βουκουρέστι. Τούτο συνάγεται 

από οσα ό ίδιος αναφέρει. Λέγει δηλαδή ότι εις την Μονήν Κοτροτσενι5, 

όχι μακράν του Βουκουρεστίου, είδε την εικόνα του βοεβοδα Σερβανου (Καν¬ 

τακουζηνοΰ)6· ό Σερβάνος ήγεμόνευσεν είς Βλαχίαν έπί μίαν δεκαετίαν 

(1678- 1688) καί τον διεδέχθη ό Κωνσταντίνος ΒΓβηοονβΗΠυ (1688- 

1714)7. τον όποιον ό Έλλάδιος άποκαλεΐ "άοιτιΐηπδ ηΐθΐΐδ 1οη§ο οΙθιϊιθπ- 

Ι,ίδδϊπΐΗδ”8. Αί ειδήσεις αύταί βοηθούν νά καθορίσωμεν, έν συνδυασμοί με 

όσα ήδη άνεφέραμεν διά τήν παραμονήν του είς Ευρώπην, τα χρονικά όρια 

τής παραμονής του είς Βλαχίαν κατά τήν γνώμην μας τα όρια ταΰτα είναι το 

έτος 1688, ώς ΐΘΓΠΐΐηΐϊδ ροδί φΐβπι, καί ό Φεβρουάριος του 1704 ώς ΙβΓ- 

ΐΐΐϊηυδ αηΐθ φΐΘΠΐ. Επομένως κατά τό 1702, έτος κατά τό όποιον ο Μάρκος 

Κύπριος ήλθεν είς Βουκουρέστι9, καί καθ’ όλον περίπου το 1703 ο Ελλάδιος 

ήτο είς Βλαχίαν καί είχεν όλον τον διαθέσιμον χρόνον νά γνωρίση τον Μάρκον 

Κύπριον καί ενδεχομένως νά παρακολουθήση μαθήματα του είς τήν σχολήν 

του Βουκουρεστίου. Έξ άλλου άναφερόμενος είς τάς εκδόσεις πού έπραγματο- 

1. Βλ. στ. 1 - 2. 

2. Βλ. στ. 3. 

3. Βλ. άνωτ., σ. 332, σημ.. 6. 

4. Κ. Σ ά θ α ς, ένθ’άνωτ. 
5. Περί τής Μονής Κοτροτσένι βλ. πραχείρως Κ α ι σ α ρ ί ο υ Δ α π ό ν τ ε, 

“Ιστορικός Κατάλογος άνδρών επισήμων (1700 - 1784), έν Κ. Ν. Σ α θ α. Μεσαιωνική 
Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ', έν Βενετίφ 1872, σ. 157, όπου ο Κ. Δαπόντες βεβαιώνει ότι ό Σερ¬ 

βάνος Καντακουζηνός είναι ό ιδρυτής τής Μονής είς τήν όποιαν και ετάφη. 

6. ... δβΓόαηιιε Βοβθοίΐαδ (οιραδ ϊηι^Ίηβιη Γ6£Ϊ9.ηι ρίμηβ Μ^βδί&ΐοηι ρΓ&ο 
δβ ίβΓβηΙβιη ίη Γποηαδί,βΐ’ΐο δρΙοηιΒΦδδΠΏο (ΐοίΓυοίίΑηΐ 3. βο Ηβάίίϊο&Ιο ηοη ρίοουί 
α Βαουΐ’β^ΐΐ, ιηίΜ δαβρΐιΐδ νίιΙβΓβ οοηίί^ΐί)... Βλ. 8ί&Ιιΐδ ρϊ·&05βηδ..., σ. 11. 

7. Α. ϋ. ΧβηοροΙ, ΗίδΙοΐΓβ θβδ Κοιιηιεάηδ <1β 1& Βαοίβ Τΐ'3.]3.ηο δορυίδ 
Ιοδ οη^ίηβδ ]υδφΤ 5 Ι’υηΐοη <Ιβδ Ρπηοίρ&υΙ.βδ βη 1859, 1. II, Ραπε 1896, σσ. 99 και 132. 

8. δίαίυε ρι·&βδβηδ..., σ. 12. Βλ. καί Α 1,1ι. Κ » ι* α 11ι & η ά 8 5 ί δ, ϋβδ 
(χΓβοδ 5 (ίοιπ* <1β 0. Βΐ’ϊηοονο&ου νοβνοθ άβ λ'&Ι&οΗΐβ (1688 - 1714), ΒαΙΙι&η δίικίίβδ 

16ι, 1975, σσ. 56 - 59. 

9. Α. Ο α πι & γ ΐ & η ο - Ο ί ο γ ά α, ένθ’ άνωτ. 

Επιστολή Μάρκου Κυπρίου προς Αλέξανδρον “Ελλάδων 

ποιήΟησαν είς τό τυπογραφεΐον τής Βλαχίας1 ομολογεί οτι πολλαί άπό 

αύτάς του διαφεύγουν, διότι απουσιάζει άπό ένδεκαετίας 2, δηλαδή έγκατέ- 

λειψε τήν Βλαχίαν τό 1703. Επειδή είς τούς Σιναϊτικούς κώδικας 1731 καί 

1810 ή επιστολή παραδίδεται αχρονολόγητος, τίθεται τό έρώτημα : πότε 
έγράφη; 

Εις τους στ. 136 καί 144- 145 τής επιστολής ό Μάρκος Κύπριος άνα- 

φερει ότι «παροικεί» είς τήν Βλαχίαν καί οτι ήγεμονεύει εκεί «ό κλυτώνυμος 

Στέφανος βοεβόδας» δηλαδή ό Στέφανος Καντακουζηνός3, υιός τού λογίου 

Κωνσταντίνου Καντακουζηνοΰ4, διάδοχος τού Κωνσταντίνου ΒΓ&ηοονβ&ηΐΐ. 

Ό Στέφανος ήγεμόνευσεν άπό τής 5ης Απριλίου 1714 μέχρι τού 1716δ. 

Ή επιστολή έγράφη εντός τού διαστήματος των δύο τούτων ετών, ΐσως μετά 

τό Πάσχα τού 1714, διά τούς εξής λόγους : ό Έλλάδιος έ'δωσεν είς τό τυπο¬ 

γραφεΐον τό έργον του δΐ&ίιΐδ ρΓ&βδβΠδ. . . τό 1714 "ΐρ5Ϊ8 (ΙίβΒιΐδ Ρ&80&- 

ΙίΕΐΐδ ΓΠΟΓβ. νβίυβίο 6, είς τό όποιον ολόκληρον κεφάλαιον άφιερώνεται διά 

νά καταδειχθή ή τυπογραφική δραστηριότης είς τήν Βλαχίαν/Όμως είς τούς 

στ. 135 - 137 τής επιστολής ό Μάρκος Κύπριος, πού γνωρίζει πόσον ό Έλ- 

λαδιος ταλαιπωρείται άπό τήν εχθρότητα μερικών Γερμανών θεολόγων, 

γράφει : Λεγε αντοΖς ώς είσ'ι καί παρ' ήμϊν τυπογραφίο.1 καί βίβλοι καί μά¬ 

λιστα έν Βλαχία, έν η παροικώ, πλεϊσται ίεραί δέλτοι έτνπώθησαν ελληνιστί, 

δακιστί καί άραβιστί. . . Άλλ’ ό Έλλάδιος είχεν ήδη περιλάβει είς τό βι- 

βλίον του τά περί εκδόσεων έν Βλαχία7. Επομένως ή ό Μάρκος δέν γνωρίζει 

ότι ο Έλλάδιος ετοιμάζει βιβλίο ν διά νά υπεράσπιση τήν Ελληνικήν Εκκλη¬ 

σίαν, πράγμα μάλλον άπίθανον, ή σπεύδει νά. ένισχύση τον Έλλάδιον μέ 

1. 8ί«1υδ ΡΓ&65ΘΓ18..., Κεφ. II. 

2. .. .ρΙπΓΪιτιοΓαιη (έν. βιβλίων) οΕΙΐϋ δίππυε, «1ΐο8 ΕπίοΓαη'πΐδ οΐ ρΓαβδβιΤ-πη 
ίΐίοδ (|υί Ιιε,ο υπόβοΐπι βηηοπιηι αθδβηίΐ& ηοδΐΐ‘3. ΐΜ (ένν. έν Βλαχία) ΐπιρΓβδδϊ 8ΐιηΙ. 

Βλ. δίειίυδ ρι·&0δβη8. .., σ. 13. 

3. “Ο Στέφανος Καντακουζηνός έκυβέρνησε τήν Βλαχίαν μόνον δύο έτη (5 Απρι¬ 

λίου 1714-1716)· βλ. Α. Ο. X 6 η ο ρ ο ], ένθ’ άνωτ., σσ. 186 - 187. 

4. “Ο Στόλνικος Κωνσταντίνος Καντακουζηνός ήτο άνθρωπος μέ μεγάλην μόρ- 

φωσιν. Είχε σημαντικήν βιβλιοθήκην περί τής οποίας βλ. ΟοΓηΘίίιι-βΐπι»- 

Β γ & §■ α η, ΒΐθΗοΙβοα αηυί αιη&ηϊδί. Κοιη&η, ΟοηδΙ&ηίϊη Ο&ηΙ&ουζΐηο δίοίηϊαι], 
ΒαουΓβ^ϋ 1967. 

5. Βλ. άνωτ., σημ. 3. 

6. 81&ίαδ ρΐΉβδβΠδ..., τέλος του Προλόγου. Τό Πάσχα του 1714 συμπίπτει 
προς τήν 28ην Μαρτίου κατά τό Ίουλιανόν ήμερολόγιον, βλ. V. Οπι πι ο), Ε& (Τΐιγο- 
ηοΐο^ίβ, Ρ&πδ 1958, σ. 227. 

7. “II επιστολή έγράφη μετά τήν 5ην Απριλίου 1714, ημερομηνίαν άνόδου είς τον 
θρόνον τής Βλαχίας του Στεφ. Καντακουζηνοΰ, καί τό βιβλίον τοΰ Έλλαδίου έδόθη είς τό 
τυπογραφεΐον περί τήν 28ην Μαρτίου 1714. 
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επιχειρήματα, τά όποια 0ά ήμποροΰσε νά χρησιμοποίηση εις το βιβλιον του 

και σπεύδει ίσως διά νά προλάβη την εκδοσιν. 

5Από τό περιεχόμενον τής επιστολής συνάγεται ότι ό ΓΤορφυρόπουλ(λ)ος 

γνωρίζει την δραστηριότητα του Έλλαδίου εις την Ευρώπην και μαλιστα 

οτι έχει, την εποχήν αυτήν, ολόκληρό)σει τάς σπουδάς του τόσον εις την φιλο¬ 

σοφίαν, όσον καί εις την ιατρικήν ι* ότι ό 'Ελλάδιος ήτο και ιατρός δεν μάς 

είναι γνωστόν έξ άλλων πηγών. Γνωρίζει ακόμη οτι έχει επισκεφΟή πολλας 

εύρωπαϊκάς πόλεις «τω των καλών έρωτι», αλλά ότι αι ανθελληνικαι και 

άντιορθόδοξοι διαθέσεις των «κατά πόλεις άστικών καί αυτοχθόνων φιλερι- 

δων σοφιστών» 1 2 καθιστούν την παραμονήν του * Ελλαδίου εις το εξωτερι¬ 

κόν δυσάρεστου. Έπομ,ένως ή επιστολή αυτή δεν είναι η μονή που αντηλλαξαν 

οί δύο άνδρες* δι’ αυτό ύπεστηρίξαμεν προηγουμένως ότι είναι μάλλον άπί- 

θανον νά ήγνόει ό Πορφυρόπουλ(λ)ος τήν προετοιμασίαν του 8ί&1ιΐ8 ρΐ’3.6- 

86118. . . Έξ άλλου ό άποστολεύς έκφράζει τήν οδύνην του διά τάς ψυχικας 

ταλαιπωρίας πού ύφίσταται ό παραλήπτης καί, έν τη επιθυμία του να τον 

ένδυναμώση εις τούς πνευματικούς του αγώνας, υπερασπίζει με πάθος τα 

δίκαια τής Ανατολικής Εκκλησίας καί συγχρόνως τον συμβουλεύει να μεινη 

άκλόνητος εις όσα έδιδάχθη. 

Εις τήν επιστολήν, όπου εκδηλώνεται άπεριφραστως ή πιστις του Πορ- 

φυροπούλ(λ)ου είς τήν Όρθοδοξίαν, διαφαίνεται καί η ζωηρά συμπάθεια που 

αισθάνεται διά τον ξενητεμένον λόγιον, ό οποίος διατρέχει τον κίνδυνον να 

έπηρεασθή άπό τάς κενάς χριστολογίας καί άπατας τών «σοφιστών». 

Ενδεικτικόν επίσης διά τήν χρονολόγησιν τής επιστολής είναι καί τό 

γεγονός οτι οί δύο κώδικες, διά τών οποίων παραδίδεται, είναι τών ετοίν 

1715 - 1716* ό Μάρκος Κύπριος ζή άκόμη καί διδάσκει είς τήν Ακαδημίαν 

του 'Αγ. Σάββα, όπως καί ό Γεοόργιος Τραπεζούντιος* οι μαθηται αντιγρά¬ 

φουν τό κείμενον τής επιστολής, τήν οποίαν θεωρουν πρότυπόν. Μάς είναι 

άγνωστον που εύρίσκεται τό αύτόγραφον κείμενον, δι αυτό η εκόοσις βασίζε¬ 

ται είς τούς δύο Σιναϊτικούς κώδικας 1731 καί 1810. Διωρθώσαμεν την στι- 

ξιν καί μερικά ασήμαντα ορθογραφικά σφάλματα. 

'Η επιστολή, πέρα τών χρησίμων πληροφοριών πού περιεχει, τοσον 

διά τήν δραστηριότητα του Έλλαδίου έν Ευρώπη, όσον και δια την ακλονητον 

Όρθοδοξίαν του Έλλαδίου καί του Πορφυροπούλ(λ)ου καί τήν εκδοτικήν ερ¬ 

γασίαν ή όποια συνετελείτο είς τήν Βλαχίαν τήν εποχήν εκείνην, είναι αντι¬ 

προσωπευτική τών πνευματικών άγώνων τούς οποίους ήσαν ήναγκασμενοι 

1. Στ. δ - 6. 
2. Στ. 26 - 27. Εννοεί ίσως τον Γέσνερον, άλλα καί τον Λ ι βέρων Κολέττην, εχθρόν 

του Έλλαδίου. Περί του τελευταίου βλ. Κ. Δ. Σ ά θ α., Βιογραφιαι. . σσ. 459 - 460. 

7 -5-1981 
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νά διεξάγουν οί Όρθόδοξοι "Ελληνες, άλλά καί του μαχητικού πνεύματος 

τό όποιον διέθετον, πνεύμα πού ήτο καρπός πίστεως ζωντανής καί συνειδή- 

σεως ελληνικής. Τό πάθος καί ή ιερά άγανάκτησις τού διδασκάλου Μάρκου 

δεν έχουν σχέσιν μέ όποιονδήποτε φανατισμόν ή μισαλλοδοξίαν. Ό Μάρκος 

είναι μ,ορφωμένος, συναναστρέφεται λογίους καί άρχοντας1 *, γνωρίζει πολύ 

καλά τί υπερασπίζει καί διατί. Υπήκοος δυνάστου σκληρού καί βαρβάρου, 

έχει διατηρήσει τήν πίστιν του καί τήν πνευματικήν του ύπόστασιν έν μέσω 

μυρίων αντίξοων περιστάσεων, αυτός καί τό έθνος του, δι’ αύτό εχει τό δι¬ 

καίωμα νά γράφη όπως γράφει καί νά ύπερασπίζη τά ιερά καί τά όσια ολο¬ 

κλήρου τού Ελληνισμού. 'Η επιστολή του, μέ τά ωραία ελληνικά της, μέ τήν 

ορμήν καί τήν συγκίνησιν πού τήν διαπνέουν, είναι έν άκόμη δείγμα τού πνευ¬ 

ματικού επιπέδου καί τών θέσεων πολλών λογιών τής έποχής. 

1. Ήτο οικείος του Στεφάνου Καντακουζηνοΰ, εΐχεν αλληλογραφίαν μέ τόν Χρύ¬ 

σανθον Νοταράν, κατείχε τό άξίωμα του όστιαρίου τής Μ. Εκκλησίας κλπ. Σχετικώς 
βλ. 5Α γ γ ε λ. ΓΙ. Νικολοπούλου, ένθ5 άνωτ. 

ΕΕΒΣ, Μ Δ¬ ΕΙ 
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Τφ τιμιωτάτφ καί έλλογίμφ άνδρϊ κνρίφ ' Αλεξάνδρφ τον 'Ελλα- 

δ ίου Μάρκος ό Κύπριος εύ πράττειν καί παντός άγαμον έπίτενξιν 

προς σωτηρίαν. 

Πρότριτα ένέτυχον τη επιστολή τής σής μουσοτρόφον καί ποθεινότατης 

μοι κορυφής, ήτις άφορμάς ονκ όλ,ίγας τον ήδεσθαι έδαψώενσατό μοι, τούτο 

μεν ότι παρά σον τον τιμαλφεστάτου των παρ' έμοί ακροατών καί γνωρίμων, 

τούτο δέ δτι τοϊς έλενθερίοις μαθήμασιν έπεντρνφάς, των τε θύραθεν καί τής 

5 καθ’ ημάς Ιεράς αυλής, τά τής φιλοσοφίας οργιά τελεσθείς, ού μην άλλα καί 

τοϊς ασκληπιάδαις σννταχθείς, μή οτι γε σαντώ, αλλά γε δή χάτέροις πλει¬ 

στό ις χρήσιμος έγεγόνεις' καί γάρ τ οι τω μεν φιλαν( θρώπ)ω τής τέχνης τα 

κατα το σώμα πάθη θεραπενων, τή δέ τίυν επιστημών καί θεωρητικών έξεων 

δυνάμει καί τελ,ειότητι τά τής ψυχής κινήματα ρνθμίζων καί προς το κρεϊτ- 

10 τον μεταποιών ταϊς σοφαϊς παραιφάσεσι, πώς ονκ άν λυσιτελής μάλ’ έν δίκη 

λογισθείης; 'Εκάτερα. δέ των έν άν(θρώπ)οις τά κράτιστα καί προς το εύ 

ζην αναγκαία' άμέλει τοιγαρονν επαινώ σον ονχ ήττον τό πρόθυμον ή το 

καρτερικόν καί γάρ τώ τών καλών έρωτι οίονεί ϊνγγι καταθελχθείς συγγενείς 

τε καί συνήθεις μετέι τής φίλης ένεγκούσης άπολαπών νπερόριος έγένον πολ>- 

15 λών τ’ άστεων έπιβάς καί νόον μεράπιον κατά τον Όδυσσέα γνούς, παιδείαν 

μετά φρονήσεως καί πείραν πραγμάτων ξνν πολλφ τω πάνω καί φιλοτιμία 

ένδελεχούση έκαρπώσω' οιστισιν ό ήμέτερος νους άνακαθαιρόμενος ταϊς αϊ- 

τίαις τών όντων εύθνβόλως επιβάλλει καί τέον άλόγθ)ν καί όργώντων όρμη- 

μάτων κατακρατεί' τοίννν περί τής σής έμμελείας ενωτισθείς νπερήδομαι 

20 έπευχόμ&νος αυτή τά πληρέστατα έτι καί τελειότατα καί χάριτας άνα.γρά¬ 

πτου ς άνθομολογώ τή αυτής ενγνωμία τής προς εμέ θερμής διαθέσεως καί 

φίλτρου διακαούς. 

Τονμπαλιν δ' ανθις κατώδυνος έγενόμην καίρια πληγείς αυτήν την ψυ¬ 

χήν πνθόμένος ώς ή σή ευμάθεια πρέ>ς τοϊς έκ τής άποδημίας καί επί τοϊς 

25 ξένοις άλγεινοις, οΐς καθ’ ημέραν όμιλεϊ ή μάλλ.ον εϊπεϊν προσπαλαίει, δι- 

8ί§·Ια : Α= Σιναϊτικδς 1731, έτ. 1715 - 1710 

■Β = Σιναϊτικός 1810, έτ. 1715 - 1716 

4 <5’ οτι Α//6 άσκληπιάδες Α//7 χρησίμοις Β//18 άτοπων ροδί όργώντων 3.(1 ά. 
Α, δβά ροδίθΓ. οαηοβίΐ. 

15. ΙΙρβλ. ’ Οδύσσειας α, στ. 3. 
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ενοχλείται καί επηρεάζεται καί παρά τών κατά πόλεις αστικών καί αυτο¬ 

χθόνου φ Μερίδων σοφιστών τών φιλούντων διασύρειν τά ήμέτερα, άμάθειάν 

τε έσχάτην καί ατασθαλίαν ήμώιν καταψηφίζονται οϊπερ αντί τοϋ αγαπάν 

ημάς, ψαλμικώς εϊπεϊν, ώς τής ευαγγελικής χάριτος καί αλήθειας τροφίμους 

30 καί θανμάζειν, ώς τό είκός, τής προς τά δεινά καρτερίας, τής τυραννικής 

δυσσεβείας τον δυσνποιστον ζυγόν μετ’ ευχαριστίας φέροντας, ούτε θλ,ίψεως 

ούτε άνάγκης ούτε ξίφους ούτε ζωής οντε θανάτου ή άλλων οντινοσοϋν 

τών τώ άποστόλ,ω Παύλφ κατηριθμη μενών δνναμένων χωρίσαι τής αγάπης 

τής έν Χ(ριστ)ώ Ί(ησο)ϋ’ άλλα πάντα στέγομεν καί πάντων όλιγωροϋμεν 

35 καί πάντα ώς σκύβαλα λογιζόμεθα, ϊνα Χ(ριστό)ν κερδήσωμεν. Ούτοι δέ 

θήγουσιν έφ’ ήμϊν τός γλώσσας ανταιν διακενής καί ώς αναλφάβητους καί 

φανλοήθεις διακωδωνίζουσιν, οί άλως σάρκες οντες' προς οϋς τί εϊπω καί τί 

λ,αλήσοο, εί μή τινα έκ τοίν προφητοον καί ιερών άνδρών έπάσω αντοϊς, τά 

έξ υπογείου έπελθόντα μοι; εγώ δέ είπα, άεί πλανώνται καί οι διαλογισμοί 

40 αυτών είσί μάταιοι καί λ.έγοντες είναι σοφοί έμωράνθησαν' ούκ έγνωσαν, 

ουδέ σννήκαν τίνα τε λέγουσιν, ουδέ περί τίνων διαβεβαιοννται, οί τής έν 

Πν(εύματ)ι άληθείας άεί πολέμιοι καί καινοτόμοι καί άγέρωχοι, έπεμβαί- 

νοντες δυσμενώς καί άκρίτως τή Ανατολική Εκκλησία., τή εως άρτι πολλην 

πρόνοιαν καταβαλλόμενη, όπως έαντήν άσπιλων καί άκηλίδωτον παρθένον 

45 αγνήν παραστήσαι τώ άγιωτάτω αυτής ννμφίω τώ κυρίω ήμιυν ’Τζησο)ϋ 

Χ(ριστ)ώ' ήτις έν μέσω τώ>ν τής άσεβείας άκανθων ώς ρόδον ενανθές αναθάλ¬ 

λει καί ώς κρίνον ενοσμον έν πεδίω κυπρίζουσα γνωρίζεται' τον λόγον τής 

άληθείας ορθοτομεί, αρετήν άσπάζεται, κοσμιότητα περιπτύσσεται, την μα- 

31 δυσσνποιστον Α// 48 κοσμ. περιπτ. 1)ίδ Α δβά ροδίβι*. οδΐιοβΐ!. 

28 - 29. Ψαλμ. ΡΙΤ'(ΡΘ'), 4, αντί τον αγαπάν με ένδιέβαλλ,όν με. 

31 - 34. ΙΙρβλ. Ρωμ. Π', 35 - 37, τις ημάς χωρίσει άπό τής άγάπης τον Χριστού; 

Θλϊφις ή στενοχώρια ή διωγμός ή λιμός ή γνμνότης ή κίνδυνος ή μάχαιρα; 

35. Φιλιππησ. Γ', 8-9, δι δν τά πάντα έζημιώθην καί ηγούμαι σκύβαλα ϊνα 

Χριστόν κερδήσω. 

39. Εβραίους Τ', 10, και εϊπον άεί πλανώνται τή καρδίρ. 

39 - 40. Α' Κορινθίους Γ', 20-21, Κύριος γινώσκει τούς διαλογισμούς τών σο- 

φών δτι εΐσίν μάταιοι. 

40-41. Ψαλμ. ΠΑ'(ΙΙΒ') 5. ούκ έγνωσαν ούδε σννήκαν, έν σκότει διαπορεύονται. 

40. Ρωμ. Α', 22, φάσκοντές είναι σοφοί έμωράνθησαν. 

41. Α'ΤιμόΟ. Α', 7-8, μή νοοϋντες μήτε α λέγουσιν μήτε περί τίνων διαβεβαιοννται. 

44 - 45. Β' Κορινθ. ΙΑ', 2 - 3, ήρμοσάμην γάρ ημάς ένί άνδρι παρθένον άγνήν 

παραστήσαι τώ Χριστώ. 

46. ΙΙρβλ. 'Ασμα Β', 2, ώς κρίνον έι> μέσω άκανθων, όντως ή πλησίον μου. . . 

47. τΛσμ.α Β', 13, αί άμπελοι κνπρίζουσι. 

48. Β' ΐι,μόθ. Β', 15, εργάτην άνεπαίσχυντον, όρΟοτ ο μουντά τον λόγον τής άληθείας. 
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καοιαν ελπίδα καραδοκεί, τήν επιφάνειαν τής δόξης τον μεγάλου Θεόν και 
50 Σ(ωτή)ρ(ο)ς ημών 3Ι(ησο)ϋ Χ(ριστο)ν πόθω τε καί ψόβω περιμένει. Περί 

τούτων οι γενναίοι τοϊς λόγοις όπλιζόμενοι ήμϊν επιστρατεύσουν καί ανενδό¬ 

τους πολεμοϋσιν. ’Ώ! τής σκληροκαρδίας αυτών! Πώς ούκ άνήκει' αντοΐς τά 
τον Δα(βί)δ έπιμέμφεσθαι τό ανατολικόν τής ενοεβείας σύστημα; Αντί τον 
αγαπάν με ενδιέβαλλόν με, έπεί κατεδίωκον άγαθωσύνην καί δικαιοσύνην 

55 ήγάπησα καί τον νόμον Κυρίου έξεζήτησα, τή εν δόγμασιν αλήθεια κατη- 

γλάισμαι. 

Δούλοι αληθώς καί αιχμάλωτοι τυράννων ώμοτάτων καί βασιλει άσυνέ- 

τω γεγόναμεν κρίμασι Θεόν άνεικάστοις, άλλ,ά τον Κ(ύριο)ν τής δόξης ούκ 
άρνούμεθα’ τριάδα σεβόμεθα υποστάσεων έν μονάδι ουσίας γνωριζομένην’ 

60 οντε διά τό ταντόν καί πάντη αδιαίρετον τής άναρχου καί πανταιτίου ουσίας 
την τριπροσωπίαν άρνούμενοι κατά τον δυσσεβή Σαβέλλιον, μάλλον δε όμο- 

λογοϋντες την μακαρίαν θεότητα εις δυάδα χνθεϊσαν μέχρι τριάδος στήναι' 
ούτε μην διά τό τρίφωτον των άδιαιρέτων διακεκριμένοι Ιδιοτήτοον τό άτμη¬ 

τον καί ένιαϊον τής ουσίας εις έκφυλα κατατέμνοντες κατά τον εμβρόντητοι1 

65 "Αρτιον μόνην πηγήν τής θεότητος όμολογον μεν τον αν αρχον Π(ατέ)ρα, 

τον μέν συνάναρχον αυτόν Υιόν απαθώς, αχρόνως, άρρενστως καί άμερίστως 
γεννώντα' τό δέ πανάγιον αυτόν καί ζωαρχικόν Πν(ενμ)α άρρητους καί άϊδίως 
έκπορεύοντα, ϊνα ή τό ήμϊν προσκννονμενον κυριαρχία μία καί εις Θ(εό)ς 
έν τρισί προσώποις γνωριζόμενος. 

70 Τί δ’ αν περί τής ένσάρκον τον Κυρίου οικονομίας έχοιεν ήμϊν έγκαλεϊν; 

54 ένδιέβαλόν με Β//61 δνσεβή Β 

49. Πρβλ. Φιλιππησ. Λ ή 20, κατά την καραδοκία ν καί ελπίδα μον. 

49 - 50. Τίτ. Β', 13, προσδεχόμενοι την μακαρίαν έλπίδα καί επιφάνειαν τής δόξης 

τον μεγάλου Θεόν καί Σωτήρος ημών Γησοϋ Χρίστον. 
52. Πρβλ. Μάρκ. Ι', 5-6, προς την σκληροκαρδίαν υμών έγραψαν νμϊν. 
53 - 54. Πρβλ. στίχους 28 - 29 του κειμένου. 

54. Ψαλμ. ΛΖ'(ΛΗ'), 21, ενδιέβαλλόν με έπεί κατεδίωκον δικαιοσύνην. 
54 - 55. Ί'αλμ. Γ(ίΑ'), 7, δίκαιος Κύριος καί δίκαιοσύνας ήγάπησεν. 

55. Ψαλμ. ΡΙΗ'(ΡΙΘ'), 34, σννέτισόν με καί έ.ξερεννήσω (έκζητήσω) τον νόμον σου. 

57 - 58. Πρβλ. Δεύτερον. ΛΒ', 21 επί έθνει άσυνέτω παροργιώ αυτούς. 

58. Πρβλ. Ρωμ. ΙΑ', στ. 33, ώς ανεξερεύνητα τά κρίματα αυτόν. 
61. Ό Σαβέλλιος ήκμασε κατά τον 3ον μ.Χ. αιώνα. Διά τήν διδασκαλίαν του βλ. προ- 

χείρως Β α σ. Δ. Φ α ν ο υ ρ γ ά κ η, Σαβέλλιος, ΘΗΕ, τόμ. 10, 1967, στήλ. 

1106 - 1108. 
62. Πρβλ. Γρηγ. Θεολ., λόγ. 29, 2 : ΡΟ 36, 76Β =Μ«ξ. Όμολ. Περί διαφόρων 

άποριών, Β': ΡΟ 91, 1033Β - 10360. 
65. Διά τον ’Άρειον, βλ. προχείρως Π α ν. Κ. Χρήστου, ’Άρειος, ΘΙΙΕ, τόμ. 

3, 1963, στήλ. 92 - 96. 

’Λρ' ον πιστεύομεν ώς ό Υιός καί Λόγος τον Θεοϋ καί Γιατρός, ή πατρική 
σοφία καί δύναμις, τοϋ άνάρχον καί αγέννητου φιουτός τό συνάναρχον καί σνναΐ- 

διον απαύγασμα έν κόλποις ών τοϋ Γί(ατρό)ς, δτε ήλθε τό πλήρωμα τον χρό¬ 

νου, ευδοκία τοϋ γεννήσαντος καί συνεργία τοϋ άγιον Πν(ενματο)ς. έν τή 
75 καΟαοωτάτη νηδύι τής άειπαρθένου καί Θεοτόκον Μαρίας σάρκα νοεράν έιι- 

ψνχωμένην έαντω πλαστουργήσας ταυτήν προσείληφε’ καί ο τέλειος καί αεί 
ών Θ(εό)ς άν(θρωπ)ος τέλειος επ’ έσχατων των ημερών δι ημάς υπέρ ημάς 
αληθούς έχρημάτισε μή έκστάς τής αυτόν θεότητος· μείνας γάρ δ ήν, γέγονε 
δ ούκ ήν' είχα έκτελέσας τά θαυμαστά εκείνα καί υπερφυή, τά τοϊς ίεροΐς 

80 εύαγγελίοις άνιστορονμενα, φθάνω ίονδαϊκώ ήγβη εις θάνατον καί τω ξνλω 
τή σαρκί προσπαγείς τάς ημών αμαρτίας συνεκαθήλωσε' καί θανάτου* γευσά- 

μενος τον θάνατον ένέκρωσε’ καί τον δυνατόν δεσμεύσας τά σκεύη διήρπασε' 
και έν μνήματι καινώ κατατεθείς τή τριημέρου αύτοϋ έγέρσει πσ,ντας ημάς 
συνανέστησε' καί τή εις ουρανούς άναλήψει καί τή έκ δεξιών τον Θεόν καί 

85 Π(ατ)ρ(ό)ς συνεδρία καί ημάς συνεδόξασε τω Π(ατ)ρί χαταλλάξας' όπου 
γάρ τό ημών φύραμα τό χρημάτισαν κυριακόν ενδιαίτημα καί ναός άγιος, 
έκεϊ καί ήμεΐς δήπονθεν έσόμεθα, εί μή που αναξίους τής τοιαύτης καί τηλι- 

καύτης δόξης εαυτούς ταΐς άτόποις πράξεσιν άναδείξομεν δπον γάρ τό πτώμα, 

έκεϊ καί οι αετοί, εφη τό άψενδέστατον στόμα* καί αϋθις, θέλω, ϊνα, δπον 
90 έγδυ είμι καί αύτοί ώσιν. ϊνα θεουοώσι τήν δόξαν τήν έμήν. 

Διά ταντα ημάς αγραμμάτους καί άσοφους ταλανίζοντες άποκαλονσι 
καί έκφαυλίζονσιν; Η ότι ούκ έσμέν μετεωρολέσχαι καί άστροθεάμονες; ’Εν 
τοσαύτη δεινή καί πολυχρονίου δουλεία άρκεϊ ήμϊν τό. τής σ(ωτη)ρίας ημών 
φιλοσοφεϊν καί τήν ευαγγελικήν θεολογίαν περί πολλοϋ ποιεϊοθαι καί μένειν 

95 έν οϊς έδιδάχθημεν παρά των αγίων καί θεοκηρύκων Αποστόλων καί των 
έν Πν(εύματ)ι άγιοι δίδαξαν των καί διερμηνευσάντων τ ά θειογραφικά λόγια 

90 είμί ροδί όπου 9.(1 (1. Β 

73 - 74. Γαλάτ. Δ', 4, όνε δέ ήλθε τό π/.ήρουμα τοϋ χρόνον έξαπέστειλεν ό Θεός. 

77. Β'Πέτρου Τ', 3, δτι έ/,εύσονται έπ εσχάτων των ημερών. 

80-81. Πρβλ. Γίράς. Ε', 30, ον υμείς διεχειρίσασΟε κρεμάσαντες επί ξύλου. 
81 - 82. Πρβλ. 'Εβρ. Β', 9, ύπέρ παντός γεύσηται θανάτου. 

82. Πρβλ. Ματθ. ΙΒ', 29, ή πώς δύναταί τις είσελθεϊν εις τήν οικίαν τοϋ ισχυρόν 
καί τά σκεύη αύτοϋ άρπάσαι, εάν μή πρώτον δήση τον Ισχυρόν; βλ. καί Μάρκ. Γ', 27. 

83. Ματθ. ΚΖ', 60, καί έθηκεν αυτό έν τω καινφ αύτοϋ μνημείω' βλ. καί Μάρκ. 

ΙΕ', 46. 

85. Ρωμ. Ε', 10, καχηλλ.άγημεν τω Θεώ διά τοϋ θανάτου τοϋ νΐον αύτοϋ. 

88 - 89. Ματθ. ΚΔ', 28, όπου έάν ή τό πτώμα, έκεϊ συναχθήσονται οι άετοί' βλ. 

καί Λουκ. ΙΖ', 37. 

89 - 90. Ίωάν. ΙΖ', 24, θέλο) ϊνα οπού είμί εγώ κάκεϊνοι ώσιν μετ* έμον, ϊνα θεω- 

ρώσιν τήν δόξαν τήν έμήν. 
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ίερωτάτων άνδρών. * Ημείς οί άνάσκητοι καί βάρβαροι, το γ’ έπ αυτό ϊς, 

διατηρονμεν ακέραια, αμείωτα, άπαρεγχείρητα την ευαγγελικήν θεηγορίαν, 

το άποστολικόν κήρυγμα, την πατρικήν διδασκαλίαν καί παν ότιοϋν σωτη- 

100 ριώδες μάθημα ούτε προστιϋέντες οϋτ αν άψαιροϋντες, διά φόβον εχοντες 

τό μή μέταιρε όρια αιώνια, α εθεντο οί π(ατέ)ρες σον, ΐνα μή πατρικαΐς ό,ραϊς 

καί άναθέματι α Ιωνίω ένοχοι γ ενώ μέθα. ’Εν τοϊς τοιοντοις άψενδεστάτοις 

δόγμασι καί θεηγορικαϊς διδασκαλίαις ον χρεία ήμίν τής περιττής καί κοσμι¬ 

κής σοφίας, καίτοι ουδέ ταύτης παντάπασιν άπείροις ούσιν ή μωρία του 

105 κηρύγματος, κατά τήν άποστολικήν φουνήν, δνναται καθ’ έαντήν σώσαι τους 

πειθομένους αυτή. 

:Αλλ3 ήδέως έροιτ’ αν τις αυτούς- ώ φιλελεύθεροι υμείς καί τό υπέρ 

Χ(ριστο)ν πάσχειν ώς αποφράδα άποστρεφόμενοι, τί ήμίν τυραννικήν δου¬ 

λείαν καί τά παρά ταύτης δεινά επεγκαλεϊτε καί προς όνειδισμόν ημών έπά- 

110 γετε φαυλίζοντες ούκ όρθιος τά πολλών επαίνων καί ταινιών άξια; Ονκ ό.κού- 

ονσι τον Αποστόλων έπιβοωμενού νμϊν έδωρήθη υπό Θ(εο)ϋ τό υπέρ Χ(ριστο)ϋ 

πάσχειν; Τί ονν τό τον Θεόν δώρον διαβόλλωυσιν; Οί ’Απόστολωι ονκ έπέ- 

στρεφον άπό των κριτηρίων καί βασάνιον μετά χαράς μεγάλης καταξιωθέν- 

τες παθειν υπέρ τον κηρύγματος; Τό σκεύος τής εκλογής ονκ επί σημείοις 

115 καί τέρασι τοϊς δι αντον επιτελονμένοις έκανχάτο, ονδ’ ότι έως τρίτον ουρα¬ 

νού αρπαγείς καί τον παράδεισον είσδνς ήκονσεν α ήκονσεν άρρητα καί ακατα¬ 

νόητα τή κτιστή φύσει, αλλά μέγα έφρόνει καί κανχώμενος έδόκει επί τή 

άλω σ ει αντον καί ότι τά στίγματα τον Κυρίου έν τώ σ ιό μάτι αντον περιέφερε. 

Τοιαντα ήμίν, ιό ταν, οί δοκούντες είναι τι, οί ψενδάδελιψοι, άδίκως 

120 προστρίβουσι καί λνποϋσιν, οί άτεγκτοι, τά πν(εύματ)α ημών ονς έδει μή 

πϋρ έπί πυρί προστιθέναι κατά τήν παροιμίαν, αλλά σνναλγείν ήμίν καθ’ 

97 δέ ροδί ημείς &ά<1. Β//109 - 110 έπάγεται Α// 118 αντον ροδί στίγματα αάίΐ. 

Α, δβά ροδίοΓ. οαποβίΐ. 

101. Παροιμ. ΚΒ', 28, μή μέταιρε δρια αιώνια, α εθεντο οί πατέρες σον. 

104 - 106. Λ' Κορινθ. Α', 21, ενδόκησεν ό Θεός διά τής μωρίας τοΰ κηρύγματος 

σώσαι τούς πιστεύοντας. 

107 - 108. Φιλιππησ. Α', 29, ύμίν έχαρίαΟη τό ύπέρ. . . Χρίστου πάσχειν. 

111 - 112. Βλ. στ. 107 - 108. 

114. Πράξ. Θ', 15, σκεύος εκλογής έστίν μοι οϋτος. 

115-117. Β' Κορινθ. ΙΒ', 2-4, οϊδα άνθρωπον έν Χριστώ .. . άρπαγέντ α τον 

τοιοντον έως τρίτου ουρανού. Καί οΐδα τον τοιοϋτον . ..ότι ήρπάγη εις τον παράδεισον 

και ήκονσεν άρρητα ρήματα. 

117-118. Γαλάτ. ζ', 17, εγώ γάρ τά στίγματα τού Ιησού έν τώ σώματίμου βαστάζω. 

119. Γαλάτ. Β', 6, άπό δέ τών δοκονντων είναι τι. 

119. Γαλάτ. Β', 4, (5ιά <5ε τους παρεισάκτυνς ψενδαδέλ.φονς. . . 

121. Πρβλ. πυρ έπ'ι πυρί: κακόν έπί κακω. Μ ι χ. Ά π ο σ τ ό λ η, Ίωνιά, έν 
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ημέραν ταλ,αιπουρουμένοις καί ποικίλως βασανιζομένοις παρά τών απιστούν, 

ότι κηρνττομεν ’ 1(ησοϋ)ν Χ(ριστό)ν έν σαρκί έλ.ηλωθότα, Θεόν εκ Θεού καί 

έκ τελ.είον τέλωιον καί αρχηγόν τής σω(τηρί)ας ημών καί κεφαλήν πάντων, 

125 ημείς δέ αυτού μέλ.η, παρ’ αυτού ζωογονούμενοι καί διεξαγόμενοι. 

Ταϋτα δή καί τά τοιαύτα, σύ, ώ φιλώτης, είδώς, φνλ.αττε τήν καλ,ήν 

παρακαταθήκην ασφαλώς, τό τής ενσεβείας κειμήλ,ιον άσυλων έν τώ ταμιείω 

τής καρδίας σον πίστευε όυς κατηχήθης, ώς έβαπτίσθης, ώς άν&τράφης’ μή 

έπλάθον μασθών μ(ητ)ρ(ό)ς σον, οι σε τώ γάλιακτι τής ενσεβείας ανάθρεφαν 

130 άποστρέφον τάς χριστολωγίας καί κενάς άπάτας τών σοφιστούν σπεύδουσι 

γάο ταϊς πλωκαίς τέόν λώγουν τους άπατωμένονς παγιδεύειν' απλούς ο μύθος 
τής αλήθειας έφν ούτοί είσιν αληθώς οί έπιμειγνύντες ύδωρ θ ο λώρον τώ οϊνω 

τώ ενφραίνοντι τάς ψυχάς ήμουν καί πϋρ άλλότριον εις τό ναόν τού Θεού τώ 

πυρί τού θυσιαστηρίου έπεισάγοντες. 

135 Λέγε αντοΐς ώς είσί καί παρ’ ήμίν τυπογραφίαι καί βίβλωι καί μάλιστα 

έν Βλαχία, εν ή παροικώ, πλεΐσται ιεροί δέλαοι έτνπόυθησαν ελληνιστί, δακι- 

στί καί άραβιστί' έτι σώζεται έν τή Έλλάδι ίχνος σοφίας, ον παντάπασιν 

έγκαταλέλωιπεν ημάς ή θεία καί σννετίζονσα χάρις- ονκ έπλείπονσι τώ (Θε)ώ 

στρατιουται τής άγιουτάτης αυτού έκκλησίας πρόβολωι καί άντιλήπτορες, 

140 ούτε μήν άνδρες σοφοί καί ειδήμονες. Οί νϋν τής Βλαχίας οίκήτορες καί τής 

ελληνικής παιδείας έρασταί γεγόνασι καί ταύτην έγεύσαντο έφ’ ικανόν καί 

μουσεία σννεστήσαντο' οϊδαοι διακρίνειν τό άχυρου έκ τού σίτον’ καί μάλιστα, 

ό ήδη ταύτης υψηλότατος καί άγχινούστατος ήγεμών, ό έκ βασλικών σκήπτρων 

τών αοιδίμων Καντακονζηνών τήν σειράν τον γένους έλκων, ό κλωτώννμος 

145 Στέφανος βοεβόδας, οστις ον μόνον ενθαλ,ής βλαστός τυγχάνει π(ατ)ρ(ό)ς 

αγαστού καί σοφωτάτον έν τοίς έλλ.ηνικοίς, λατινικοϊς τε καί ίταλικοΐς μαθή- 

μασι καί διαλέκτοις καί σννετωτάτου έν τοίς πολίτικο ϊς, ού τό κλέος, ή φήμη, 

έν πολ/ωϊς μέρεσι τής οικουμένης μάλ,’ έν δίκη διεπόρθμενσεν, άλλώ. καυτός 

εαυτόν άξιους τού γένους καί τών φνσάντουν παντοίαις αρετών άγλωΐαις έκό- 

150 σμησε, Μουσουν τε καί Χαρίτουν μεστός. Καί εί μή ή τυραννική ζενγλ.η καί 

122 ταλαιπωρονμένοις οοπ'βχϊ : ταλαιπωρημένοις οο(Μ.//125 δι’ αυτού Α//127 τα- 

μείφ Β//138 έπιλείψουσι Β//142 οΐδα Α//148 μάλ/ζ έν δίκη Β//148 - 149 καύτοϊς αυτόν Β 

ΡίΐτοβΓηιθ£Γ&ρ1ιί Οτ&βοΐ, τ. II, σ. 631. 

125. Έφεσ. Ε', 30, ότι μέλη έσμέν τού σώματος αυτού. 

127 - 128. Β' Τιμόθ. Α', 14, τήν καλήν παρακαταθήκην φύλαξον. 

130. Ινολοσ. Β', 8, διά τής φιλοσοφίας και κενής άπατης. 

131 - 132. Ματθ. ΚΒ', 15, συμβούλων έλιαβον όπως αυτόν παγιδενσωσιν έν λόγφ. 

135 - 138. Περί τής εκδοτικής δραστηριότητος εις τήν Βλαχίαν κατά τόν ΙΖ'αί. 

καί τάς πρώτας δεκαετίας του ΙΗ', βλ. 3. Β ί Ά η α, Ν. Η ο ά ο §,. ϋ. δϊτηοηβδΟΐΐ, 

ΒϊΙ)1ϊθ£τειίϊ& ΚθΓη&ηβ&δοα νοοίιβ, ΒαουΓβ^ίΐ 1903 - 1944, νο3.1 - IV. 

145. Περί του Στεφάνου Καντακουζηνου βλ. άνωτ., σ. 335, σημ. 3. 
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αί δειναϊ και αφόρητοι απαιτήσεις ήνώχλονν τη χριστιανικοπάτη αυτόν ψυχή, 

πολλά άν έπραξε και θαυμαστά εν τε τη π(ατ)ρίδι αυτόν και τη τοϋ Χρίστον 

θειοτάτη εκκλησία. ' Αλ/λ ονν και το. φθάσαντα γενέσθαι έν τοϊς τοιούτοις 

άναγκαιοτάτοις καιροϊς ονκ έκτος θαύματος παρά άνδράσιν άνεπαχθώς δικά- 

155 ζειν επισταμένοις τά πράγματα. 

Οϊδα, ώ έρασμιώτατε, νπερβάς τούς έπιστολιμαίους ορούς, άλλα τον 

προς σέ μου πόθου και τής ήδίστης ομιλίας βραχύτατα και ταντϊ οϊομαι. 

Συ δέ μοι και ανθις και πολλάκις έπίστελλε, εί μέλλεις ενφρανεϊν με’ εϊης 

δ" ευτυχών θεόθεν και νγιαίνων τά τ ένδον τής ψυχής και τά έξω τοϋ σώματος. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΤ 

155 επισταμένοις οοπ’βχΐ : έπισταμένους εοάδ.//158 έπίστελε Ε. 

Η Ε Ξ Ο Τ Σ I Λ 

Σπουδή εις το εργον του Θεοδ. Μελιτηνιώτου 

1. 'Ο Συγγραφεύς 

Πολλάκις τό εργον διά του οποίου γίνεται τις γνωστός ή αί αρχικοί κρί¬ 

σεις περί τής αξίας του ώς συγγραφέως είναι χαρακτηριστικά, τά όποια τον 

ακολουθούν κατά τήν μνημόνευσίν του εις τάς διαφόρους ιστορίας τής λογο¬ 

τεχνίας ή τής φιλοσοφίας. Ό χαρακτηρισμός, άν δεν υπάρξουν νεώτεραι με- 

λέται άνοδεικνύουσαι άλλας πτυχάς του έργου του, μονιμοποιείται επαναλαμ¬ 

βανόμενος. Ό Θεόδ. Μελιτηνιώτης έκ των έκδεδομένων ε ι να Γ γνωστός κυ¬ 

ρίως ώς μαθηματικός - άστρονόμος έξ αιτίας του έργου του Αστρονομική 

Τρίβιβλος, χαρακτηριζόμενου έκ τής έκτάσεως, αλλά καί του περιεχομένου 

του ώς του μεγαλυτέρου εις όγκον καί του πλέον τεκμηριωμένου συγγράμ¬ 

ματος ολοκλήρου τής περιόδου του μεσαιωνικού Ελληνισμού1. Του συγγράμ.- 

ματος τούτου, σωζομένου ολοκλήρου εις τον Υβϋο. 1059, έχει έκδοθή μόνον 

τό προοίμιον καί ή αρχή του2, άξιόλογον δέ πρέπει νά είναι καί τό υπόλοιπον 

μεγαλύτερον3 εις έκτασιν μέρος του, άν κρίνη τις έκ τού έκδεδομένου μέρους. 

Ό Θεόδ. Μελιτηνιώτης έκτος τούτου όμως έχει συγγράψει καί υπόμνη¬ 

μα άναφερόμενον εις τά τέσσαρα Εύαγγέλια τό όποιον συνεχώνευσεν εις εν 

διά τεσσάρων. Τό σύγγραμμα τούτο διαιρείται εις έννέα βιβλία, έκαστον δέ 

εις έννέα διαλέξεις. Των διαλέξεων δέ τούτων τού τετάρτου βιβλίου ό Α. Μθί4 

1. ΓΙβ. Η. Η ιι η §· β γ, Οΐβ ΙιοοΙίδρΓ&οΙιΙίοΙιβ ρτοί&ηβ ΙιίΙβΓΕίΙυϊ* Θογ Βγζβηϋ- 

ηοις τ. II, Μϋηοΐιβη 1978, σ. 253. Β. Τ 3.1 β. 1ζ ί 5, Εα ΡΙιϊΙοδορΜο ίϊγζαηϋηθ, ΡϋΡ 
Ρ&Π5 19592, σ. 244 {— Β. Ν. Τ α τ ά κ η, Ή Βυζαντινή Φιλοσοφία, μτφρ. Εΰας Κ. Καλ- 

πουρτζή, Αθήνα 1977, σ. 227). Παρεμφερώς έχαρακτηρίζετο τό σύγγραμμα ώς «έκτενέ- 

στερον καί λογιοότερον... των Βυζαντινών» υπό Ν. Ά(νδριώτου), ΜΕΕ Ιζζ, σ. 

885β. Πβ. καί Δ η μ . Δ. Κωτσάκη, Ή άστρονομία καί ή άστρολογία κατά τούς 
βυζαντινούς χρόνους, ΕΕΒΣ ΚΔ', 1954, σσ. 204 - 229, έν σ. 212. 

2. ΡΠ 149, 988Α - 1001Β. Πβ. καί Ε γ. Ο α πι ο η ί - Ρ γ. Β ο 11, θ9.ί&1ο§ιΐδ 
οοδίοιιτη αδΙίΌΐο^ίοοΓυηι Οι·&6θθΓατη, τ. V, ΒπιχβΙΙβδ 1904, σσ. 133 - 147. 

3. Πβ. σχετικώς Η. (1. Β θ ο Ιι, ΚιγοΙιθ υηδ ίΐιβοΐο^ϊδοίιβ Εΐί,βΓθΛυΓ ΐηι 1)γ- 
ζ&ηΐίηίεοίιβη ΒβΐοΕ, Μαηοΐιβη 1959, σ. 792. 

4. Α. Μαϊ, Νολοϊ Ραίηιηι ΒίθΠοΙΙιβοει, ϊ. I - VII, 1844 - 1854, έν VI, σ. 449 
κέξ. 
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έξέδωκε τούς παραινετικούς επιλόγους1, δι’ ών καλού μέθα νά γνωρίσω μεν 

τον συγγρ. όχι μόνον ώς ερμηνευτήν, άλλα καί ώς φιλόσοφον, όπως έν συνε¬ 

χεία θά δείξωμεν. Πρέπει όμως νά προστεθή ότι πέρα των άνωτέρω υπάρχουν 

καί άλλα έργα αυτού άνέκδοτα όπως συναξάρια εις τά ένδεκα εωθινά εύαγγε¬ 

λία2, εις τάς επισήμους έορτάς των μηνών3, εις τάς άγιας Οίκουμενικάς επτά 

συνόδους4, εσχάτως δέ προσετέθησαν εις την περί τού άνδρος βιβλιογραφίαν 

μελέται καί έκδοσις επιστολής 5 ώς καί έτέρου έργου του έπιγραφομένου 

Εις την Σωφροσύνη θ’6. Εις τά έργα του άς προστεθή καί βιογραφία τού Μ. 

Κωνσταντίνου7. 

Κατά τον ΚΓίΐιη])3θίΐ6Γ, άκολουθοΰντα Λέοντα τον Άλλάτιον, ό Θεόδ. 

Μελιτηνιώτης ακμάζει περί το 13618. Ό ΜθΓΟ&Π όμως μελετήσας άνεκδό- 

τους κώδικας τοποθετεί τά όρια τής ζωής τού συγγρ. μεταξύ των ετών 

προ τού 1320 - 13889, διατελοΰντος, τά τελευταία 18 έτη τής ζωής του, 

ήτοι από τού 1360 - 1388, διευθυντοΰ τής Πατριαρχικής Σχολής10. Γνω- 

ρίζομεν έπίσης ότι έχει ύπογράψει τον αναθεματισμόν του Προχόρου Κυ- 

δώνη την 5ην Απριλίου 1368 ώς μέγας σακελλάριος 11 καί έπαινείται υπό 

1. 'Ο ΕΙιγ1ι3Γ(1 έν Κρουμπάχερ-Σωτηριάδου (=Κ. ΚπΐΠΐΙ)3θ]ΐ6Γ, 

Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας μεταφρασθεΐσα υπό Γεωργίου Σωτηριάδου, Α' - Γ', 

έν Άθήναις 1897 - 1900), τ. Α', σ. 267. Επίσης: Η. - Ο. Β 6 Ο Κ αυτόθι. 

2. Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, τ. Α', 

Κωνσταντινούπολή 1884, σ. 133. 

3.0. ν & η ά β V ο γ δ I - Η. I) β 1 β λ 3 γ β, (ΆΒιΙο^ιΐδ ικκΒοιιιη 1ΐ3§;ίθ£Τ3- 

ρΙΐίοοΓυηι θΓ3βοοηιιη 0ϋΓηΐ3ηΪ36, Βϋΐ^ίί, Αη§1ί&β, Βηιχοΐΐβδ 1913, σ. 331. 

4. 11β. Ο. Μ β γ ο 3 I ί, ΝοίίζίΘ άι ΡγοοΙιογο ο ΟθιώοΙπο Οκϊοηβ, Μ3ηυβΐ6 Οη- 

Ιοοα β ΤβοδοΐΌ ΜβϋίβηίοΙα, δΐυοίί.β Ιοδίϊ 56, Οϊίΐ3 <3β1 νβϋεαηο ΜΟΜΧΧΧΙ, σ. 173. 

5. Κ. λ¥ 3 111) β γ, λνβίΐοΐ'β Βηβίβ 3η Μ3ΐί3ποδ, <1οη ΜβίΓοροΙΐίβη νοη Ρϊή- 

}3(Ιθ1ρ1ιί3 (1336 - 1382), ,ΙΟΒ 23, 1974, σσ. 215 - 227. 

6. Πβ. V. Τ ί £ Ιΐ χ ο §’1 ιι, Βΐ^βηοδ, ύ&δ «δορΙίΓΟδγηβυ ΟβάΐοΜ δβδ ΜθΗ- 

ΙβηϊοΙθδ ιιηά <3βΓ Βγζ3ηϋηΐδθίΐ6 ΓϋηΙζβΙιηδΐΙββΓ, ΒΖ 67, 1974, σσ. 1 - 63. Επίσης Α. 

Κ 3 ιή γ 1 ί 8, ΤβχίΕπϋδοΙιβ ΒβηιβΓίίυη^θη ζιιιη ΟβδίοΜ αιιί <ϋβ ΕηΐΙιηΙΙδαπιίΓΟϊί 

άΟδ ΤΙΐβοάΟΓΟδ Μοίΐϋηίοΐβδ, Φίλτρα. Τιμητικός τόμος Σ. Καψωμένου (Θεσσαλονίκη 

1975), σσ. 227 - 242. Πβ. καί II. Η υ η £ 6 γ, ένθ’ άνωτ., σ. 119. 

7. Κατά πληροφορίαν του ίδιου έν τή ζ' διαλέξει ένθα γράφει : τον βίον ήδνσμά 

τε καί παίδενμα τοΐς εις ύστερον βασιλεϋσιν όντα παραδεδώκαμεν Ιδία γραφή, φιλόθεων 

άνδρών αξιώσει. . ., ΡΟ 149, 944 - 945. 

8. Κρουμπάχερ-Σωτηριάδης, ένθ’ άνωτ., τ. Β', σ. 433. 

9. Μ β Γ ο 3 1 ί, Νοίϊζίθ, ένθ’ άνοιτ., σσ. 172 - 174. 

10. ’Ένθ’ άνωτ., σσ. 172 - 173. 

11. Πβ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Σύλλαβος Βυζαντινών μελετών καί κειμένων, 

έν Άθήναις 1961, σ. 511, σημ. 8. 'Τπήρξε καί ώς πατριαρχικός αρχών γραφεύς πατριαρ¬ 

χικών καί άλλων έγγράφων καί κωδίκων. Βλ. Ρ. 8θ1ΐΓβίηθΓ, Ζ\νβί υΓΐίΐιηδβη 3118 

(Ιθγ Ρθ(ΙβΓ άθδ ΤΙίθοϋ,ΟΓΟδ Μβΐΐίβηϊοίβδ (1387 - 88), ΟοΙΙβοΙηηοα Βγζαηίίηη, Βοσια 

1977 [ΟίθηίΕΐία 01ιπδϋαη& ΑπεΙοοΆ, 204], σσ. 187 - 199. 

τού Ιωσήφ Βρυεννίου διά την γενναίαν ορθόδοξον στάσιν του1. Ταΰτα μό¬ 

νον έν ολίγοις είναι τά γνωστά περί τού Θεοδ. Μελιτηνιώτου, μεγάλου σακελ- 

λαρίου τής Άγιωτάτης Μεγάλης τού Θεού Εκκλησίας καί διδασκάλου των 

διδασκάλων καί άρχιδιακόνου2, τού όποιου την πραγματείαν περί τής εξου¬ 

σίας, περιεχομένην εις την έβδόμην των έκδεδομένων διαλέξεών του εκθέτω 3 

έν τοΐς εφεξής. 

Αί εννέα διαίνέξεις τού συγγρ. παρουσιάζουν ένδιαφέρον μέγιστον καί 

από φιλοσοφικής πλευράς, καθ’ οσον δεν ερμηνεύει οΰτος φιλολογικώς ή θεο- 

λογικώς4 τά έκάστοτε διαλαμβανόμενα, άλλ* έξ άφορμής χωρίου τίνος συνθέ¬ 

τει έννέα φιλοσοφικάς πραγματείας - διαλέξεις περιεχομένου καθαρώς ηθικού. 

Όπωσδήποτε πρέπει νά ληφθή ύπ’ όψιν οτι οί χρόνοι καθ' ους συγγρά¬ 

φει, άλλα καί ή ποιότης τού θρησκευομένου άκροατηρίου ή άναγνωστικοΰ 

κοινού επηρέασαν την άποδεικτικήν τής ύποστηρίξεοίς των διαφόρων Οέσεών 

του, διά τούτο τά μέν παραδείγματα, του είναι ειλημμένα έκ τής αγίας Γρα¬ 

φής, οί δέ αποδεικτικοί του λόγοι ίσχυρώς έξηρτημένοι έκ τών χριστιανικών 

άπόψεων. 'Η τοιαύτη τοποθέτησις τού συγγρ. δεν συνιστά καθ’ ημάς ελάτ¬ 

τωμα, άντιθέτως άποδεικνύει τάς άρετάς του, άφοΰ χωρίς νά άφίσταται τού 

χριστιανικού πλαισίου, παραθέτει καί πολλάς εύστοχους κρίσεις εΐτε λογι¬ 

κού εΐτε ψυχολογικού περιεχομένου, μαρτυρούσας την εύρύτητα τού πνεύμα¬ 

τος τού άνδρός. 

Εις την έβδόμην τών διαλέξεών του ό Θεόδ. Μελιτηνιώτης εκθέτει τάς 

περί τού άρχειν καί άρχεσθαι απόψεις του5, έξ άφορμής τού σχολιασμού 

τής γνωστής εμπράκτου άρνήσεως τού Χριστού εις την προσφοράν βασιλι¬ 

κής εξουσίας6, υποστηρίζει δέ ότι τό άρχειν αύτό καθ’ εαυτό δέν είναι κα¬ 

ί. Ν. Β. Τωμαδάκη, ένθ’ άνωτ., σ. 512. 

2. ΡΠ 149, 884. 

3. Πρώτη καί τελευταία έξ όσων γνωρίζομεν προσπάθεια παρουσιάσεως άπό φιλο¬ 

λογικής όμως σκοπιάς τών περιεχομένων τών έννέα διαλέξεων έγινε υπό τοΰ 8. Η 3 ΐ - 

(1 3 ο Η β γ, Νβιιη ΕίΜ1ί3 (Ιοδ Εν3η§β1ί6πίιοΐΏΓηβηί3Γ8 νοη ΤίιεοδοΓ Μοίίΐθηίοί,βδ ιιηιΐ 

δβΓβη ((ΙυβΠβη, ΒΖ 11, 1902, σσ. 370 - 327, έπιχειρήσαντος ύπομνηματισμόν τινα θεο- 

λογικόν καί φιλολογικόν, περί ού δμως πβ. κατωτέρω, σ. 350 κέξ. 

4. 'Τπενθυμίζω ότι άντιμετωπίζομευ ένταϋθα τούς παραινετικούς έπιλόγους έννέα 

άντιστοίχων βιβλίων του. Λέγομεν όμως ότι ούτοι παρουσιάζουν ποιάν τινα αύτοτέλειαν. 

5. Επιγράφεται : "Οτι δει φεύγειν την παρά τών άνθρώπο)ν δόξαν καί τιμήν μη¬ 

δέν ωφελούσαν, άλλα καί τά μέγιστα καταβλάπτονσαν ημών την ψυχήν καί τών αργών 

δέ καί έξονσιών μή έφίεσθαί' ούχ ώς τον άρχειν Ανθρώπων δντος κακού, τούτο καί γάρ 

έκ Θεού, καί πράγμα εράσμιον, άλΧ ώς τών κακώς τή αρχή χρωμένων βλαπτόμενων εν¬ 

τεύθεν, ΡΟ 149, 904Α. 

6. Ιησούς ού ν γνούς οτι μέλλουσιν έρχεσθαι καί άρπάζειν αυτόν ϊνα ποιήαωσιν 

βασιλέα, άνεχώρησεν πάλιν εις τό ϋρος αντός μόνος, Ίω. 6, 15. 
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κόν, άλλως τε πώς θά ήτο αφού προέρχεται έκ του Θεοΰ, άλλ’ οτι ή χρήσις 

της εξουσίας δυνατόν νά βλάψη τον άσκουντα./Ανατρέχει δέ εις λεπτάς ψυ- 

χολογικάς παρατηρήσεις, προκειμένου νά. καταστήση σεβαστάς τάς απόψεις 

του, οχι άξιωματικω τω τρόπω1, άλλα διά τής έκθέσεως λογικών καί κοι¬ 

νώς αποδεκτών καταστάσεων έπιχειρεΐ, εύστόχως νομίζομεν, νά προσφέρη 

εις τον λογικώς σκεπτόμενον άνθρωπον τον άποχρώντα λόγον εις την απο¬ 

δοχήν τών ύπ’ αυτού ύποστηριζομένων. Αποβλέπει ό συγγρ. οχι εις την έκ- 

θεσιν απόψεων περί τής αποδοχής ή μή εξουσίας τινός, άλλ’ εις την άπόκτη- 

σιν τής αιωνίου ζωής διά τής χρήσεως τής εξουσίας, ή καί διά τής στάσεως 

τών άνθρώπων έναντι αυτής. Ό λόγος του Θ. Μελιτηνιώτου άπευθύνεται 

λοιπόν εί'ς τε τούς άρχοντας, άλλά καί εις τούς άρχομένους. 

Πέρα όμως τούτων τά επιχειρήματα καί αί θέσεις του συγγρ. δεν άπο- 

σκοποΰν μόνον άποκλειστικώς νά οδηγήσουν τούς άνθρώπους τής έποχής του 

εις την ορθήν περί τής εξουσίας άντίληψιν, άλλ’ ώς έκ τής όρθότητός των τά 

διαλαμβανόμενα εις τήν έβδόμην τών διαλέξεών του είναι επίκαιρα, διότι 

οπού υπάρχουν ώργανωμέναι κοινωνίαι τό πρόβλημ,α τής εξουσίας είναι 

πάντοτε παρόν, θά είναι δέ καί εις τό μέλλον, δεδομένου οτι είναι άδύνατος 

ή ύπαρξις κοινωνίας εις τήν οποίαν δεν θά ύπάρχη τάξις άρχόντων καί άρχο- 

μένων, ώς επίσης άσκησις εξουσίας καί υποταγή εις αύτήν. Δεν παραγνωρί- 

ζομεν οτι, ό τρόπος ζωής σήμερον, τά προτεινόμενα ιδανικά, αί διδασκαλίαι 

τής κοινωνιολογίας, τής ψυχολογίας, καθώς καί ή διαστρέβλωσις του παρελ¬ 

θόντος διά τής άπα/ωιφής ή σμικρύνσεως τού βίου τών διαφόρων άνδρών, 

οί όποιοι μέχρι προ τίνος προεβάλλοντο ώς πρότυπα, πάντα τά άνωτέροί ώς 

καί άλλα, τά οδηγουντα εις μίαν άπό - στάσιν έκ τής έννοιας τού Θεοΰ, ή 

πεζότερον έστω εις άπομάκρυνσιν έκ τ<ών υπό τών Ελλήνων παραδεδεγμένων 

άξιών, θά συντελέσουν ώστε νά ήχήσουν κάπως παράδοξοι αί διδασκαλίαι 

τού Θ. Μελιτηνιώτου, διδάσκοντος άποδοχήν καθεστηκυίας τάξεως. Τούτο 

όμως δεν τό καταλογίζω εις τά κατά, άλλ’ εις τά υπέρ τού έργου, διότι αί 

άπόψεις μέν μιας έποχής άλλάζουν, ό άνθρωπος όμως εις τό βάθος παραμέ¬ 

νει ό αύτός, άλλως τε — επειδή ό λόγος περί εξουσίας — ή φράσις άρχή 

ανδρα δείκνυαν ούδέποτε άπώλεσε τήν άξίαν της. 

Άλλα είναι έπίκαιρα τά διαλαμβανόμενα καί έκ τού ότι ή άπόστασις 

άπό τού Θεοΰ καί έκ τών παραδεδεγμένων άξιών καί ή προσκόλλησις εις νέα 

συστήματα ούσιαστικώς ούδέν άλλο είναι εί μή ή άντίθεσις τού ενός καί τών 

πολλών, τής άληθείας καί τών «άληθειών». 'Ιϊ άντίθεσις δέ αυτή καί σήμερον 

3. Ώς απευθυνόμενος προς Χριστιανούς καί γράφων περί εξουσίας ήδύνατο νά ίσχυ- 

ρισθή οτι ό πραγματικός Χριστιανός οφείλει νά πράττη ο τι καί ό Χριστός εις τήν παρο 

μοίαν περίπτωσιν. 
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όντως είναι μεγάλη καί ισχυρά, όπως καί εις όλας τάς έποχάς, καθ’ άς οί άν¬ 

θρωποι εύρίσκονται άντιμέτωποι πρός εαυτούς εις τήν άπόφασίν των νά άκολου- 

Οήσουν είτε τήν οδόν τής αρετής είτε τής κακίας. Τό πρόβλημα σήμερον διά 

τούς θέλοντας νά σκεφθοΰν εϊναι δυσκολώτερον, διότι ό άνθρωπος έχει πιστεύ- 

σει εϊπερ ποτέ εις τον άνθρωπον, παρουσιαζόμενος οΰτω περισσότερον πρω- 

ταγορικός τού Πρωταγόρου. 'Η τοιαύτη δέ άντίληψις είναι δυσχερές νά ύπερ- 

κερασθή, εις αύτό δέ τό είδος καί μορφήν τού πολιτισμού πρέπει νά άναζη- 

τηθή ή άμφισβήτησις τών πάντων. 

Πριν όμως ανατρέξω μεν εις τά περί έξουσίας υποστήριζα μένα ύπό τού 

Θ. Μελιτηνιώτου άναγκαΐον νά προστεθούν τινά περί τής άξίας αυτής καθ’ 

έαυτήν τού έργου. 

2. Ή πρωτοτυπία 

Δυσχερής, πολλάκις μάλιστα ατελέσφορος, είναι ή εξαντλητική άναζή- 

τησις καί διακρίβωσις τής πρωτοτυπίας συγγραφέως, τής σχετικής βεβαίως, 

διότι άπόλυτος πρωτοτυπία δέν άνευρίσκεται εί μή εις τάς άνυποθέτους άρ- 

χάς, αί όποΐαι μόναι δέν έξαρτώνται αίτιωδώς έκ προηγηθέντων. Οί συγγράφεις 

τού μ.Χ. Ελληνισμού περισσότερον τών άλλων κατά καιρούς διανοητών, έξαρ- 

τώνται έκ τών Πατέρων τού δ' καί ε' αίώνος, τών οποίων τά συγγράμματα 

ήσαν «αί πηγαί, έξ ών άδιαλείπτως οί επίγονοι άντλοΰσι»1· πλήν όμως τούτο 

δέν δηλοΐ μηχανικήν προσκόλλησιν διότι άπό «ούδένα αιώνα έλειψαν γόνιμοι 

ίδέαι καί νέαι έπιρροαί»...»2. ' Γπό τό πρίσμα τούτο θά έξετάσωμεν και τό 

σχετικόν πρόβλημα άναφορικώς πρός τήν πρωτοτυπίαν τής ζ' διαλέξεως Θ. 

του Μελιτηνιώτου, έχοντες κατά νούν οτι όπως καί οί άλλοι συγγράφεις τής 

περιόδου ταύτης τού Ελληνισμού, αυτό} καί ό συγγρ. τών διαλέξεων έπεται 

μιας μεγάλης καί ίσχυράς παραδόσεως, εις τήν οποίαν ή χριστιανική αλή¬ 

θεια, ή κατά Χριστόν ζωή καί ή προσδοκία τής Άναστάσεως ήσαν καθοριστι¬ 

κοί παράγοντες δι’ αύτήν ή εκείνην τήν έκφρασιν τής πνευματικής παραγω¬ 

γής. Επίσης τό ότι ή πνευματική έγγραφος παρουσία οίουδήποτε συγγρα¬ 

φέως ή θά κατηξιούτο τής άποδοχής τού πληρώματος ή θά άπερρίπτετο. άν 

δέν εύρίσκετο συνάδουσα πρός τήν παράδοσιν τής Εκκλησίας. 

Ίο πρόβλημα τών πηγών τών εννέα ηθικών διαλέξεων Θ. τού Μελιτη- 

νιώτου έχει άπασχολήσει ώς άνεφέραμεν, τήν κριτικήν τών κειμένων, έχει 

δέ προσδιορισθή3 οτι ο συγγρ., εις τήν ζ', ειχεν ώς πρότυπον τόν περί αρχής 

και έξουσίας καί δόξης κα' λόγον τών :Εκλογών άπό διαφόρων λόγων του 

1. ΕΐΐιώαπΠ παρά Κ Γ ιι ηι I) Ά ο 1ι « γ - Σ ω τ η ρ ι ά δ η, τ. Α', σ. 69. 

2. Ένθ’ άνωτ., σ. 73. 

3. I I 9 ί (1 9. Ο ίι 6 ν, ένθ’ άνωτ., σ. 372. 
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έν άγίοις IΙατρό; ημών Ηωάννου αρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως τον 

Χρυσοστόμου, εις ομιλίας ΜΗ'1. 

Εις την παρούσαν εργασίαν 0ά ύποστηριχθή ή σχετική μόνον έξάρτησις, 

άρα πρωτοτυπία του συγγραφέως, τούτο δέ Θά συναχθή εκ τε τής κριτικής 

τής ώς άνω μελέτης, άλλά καί έκ τής καθόλου έξετάσεως των έν τή ζ' δια¬ 

λέξει παραλλήλων χωρίων, όσων προσδιωρίσαμεν νυν τό πρώτον. Άναλυτι- 

κώτερον επ’ αύτών παραθέτομεν τά εξής : 

1. Ό Ηεάά&ΟΪιβΓ γράφει2 ότι ή διάλεξις του Μελιτηνιώτου ταυτίζεται 

μετά τής 21ης εκλογής Ίω. του Χρυσοστόμου. Τό κείμενον όμως του έργου 

του Μελιτηνιώτου καταλαμβάνει τρεις καί ήμίσειαν στήλας τής ΡΟ, τό δέ 

του Ίω. Χρυσοστόμου έξ καί ήμίσειαν, άρα ποσοτικώς είναι άδύνατον νά 

ταυτίζωνται διότι ούδέν ταυτίζεται προς τό διπλάσιάν του. 

2. Ίί συλλογή έκ των έργων Ίω. του Χρυσοστόμου, τήν οποίαν συνέ- 

πηξεν ό Θεόδωρος Δαφνοπάτης3, έχει οπωσδήποτε ποιάν τινα συνοχήν4, 

άλλ’ είναι συναγωγή - εκλογή, έκ διαφόρων έργων, υπό τήν επιγραφήν Περί 

αρχής καί εξουσίας καί δόξης5' άντιθέτως ό Θ- Μελιτηνιώτης, άναφέρεται 

βεβαίως εις τήν έξουσίαν, τήν δόξαν των ανθρώπων κλπ., όμως ούτος γράφει 

πραγματείαν συγκεκριμένου στόχου, άποσκοπών δηλ. άποκλειστικώς καί μό¬ 

νον εις τό νά πείση τούς άκροατάς ή άναγνώστας νά άποφεύγουν τά αξιώματα. 

Κατά ταυτα άλλος πρέπει νά Θεωρηθή ό σκοπός των κυρίων έργων Ίω. του 

Χρυσοστόμου, έξ ών αντλεί ό Θ. Δαφνοπάτης, άλλος δέ τούτου συρράπτον- 

τος τήν Εκλογήν του ώς είδος γνωμολογίου άνεξαρτήτως τής παρατηρού¬ 

μενης συνοχής— καί άλλος προφανώς ό σκοπός Θ. του Μελιτηνιώτου. Άρα 

καί μόνον έκ του περιεχομένου τών έργων διακρίνεται ή διαφοροποίησις του 

έν λόγω συγγραφέως. 

3. Αναγνωρίζεται πρωτοτυπία μόνον διά τό ζ' μέρος τής συγγραφής, 

ήτοι διά τον έπίλογον τής διαλέξεως καί μόνον,, ένω τό λοιπόν άπό <χ! - ζ 

συσχετίζεται προς έργα Ίω. τού Χρυσοστόμου διάφορα ή συλλήβδην είς τήν 

2'1ην Εκλογήν6. Άναλυτικώτερον. 

3α'. * Ολόκληρον τό α' μέρος τής διαλέξεως καί μέρος του β' καταλαμ- 

1. ΡΟ 63, 695 - 702. 

2. ’Ένθ’ άνωτ., σ. 372. 

3. Αυτόθι. 

4. Αναγνωρίζεται ύπό τοϋ ΕΙιιΊΐ&ΐ’ά ότι είς τάς 58 ομιλίας «ούχί άδεξίως συμπι- 

λοΰνται έν αύταΐς, έν δλον έκάστοτε άπαρτίζοντα, τά έκ διαφόρων ομιλιών του Χρυσοστό¬ 

μου χωρία, τά όποια πραγματεύονται περί τοΰ αύτοΰ θέματος . . .» παρά Κ Γ υ ΓΏ 1) & - 

Ο Ιί. β Γ - Σ ω τ η ρ ι ώ 8 η, τ. Α', σ. 319. 

5. ΡΟ 63, 695Α. 

6. Η 9 ϊ ά 3 Ο Ιϊ 6 Γ, ένθ’ άνωτ., σ. 381. 
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βάνον μίαν στήλην τής ΡΟ1 — πρόκειται περί τοΰ προοιμίου καί μέρους τής 

επιχειρηματολογίας τής ζ' διαλέξεως— θεωρείται συνδεόμενον προς τό "Υπό¬ 

μνημα είς τον άγιον Ίωάννην τον Απόστολων καί Ευαγγελιστήν είς ομι¬ 

λίας πζ', έργον Ίω. τοΰ Χρυσοστόμου, ιδία δέ είς τήν ΡΟ- 59, 252 ΟΒ (δίο), 

2240Θ, 252Ε (δίο) — 253Β2. Ούδέν όμως παράλληλον χωρίον προς τά ύπό 

τοΰ Μελιτηνιώτου γραφόμενα απαντάται αύτόθι. 

3β'. Παραπέμπει ό ΙΙ&ΐά&οΙίθΓ διά το τά γάρ ανθρώπινα... κακών 

( — ΡΟ 149, 9400 - 941Α) παραδιδόμενον ύπό Θ. τοΰ Μελιτηνιώτου είς τον 

Ίω. Χρυσόστομον καί δή καί είς ΡΟ 48, 343Ε (δίο) καί ΡΟ 63, 56203. 

"Οσον αφορά είς τήν πρώτην παραπομπήν ύπενθυμίζομεν ότι ό 48ος τόμος 

τής ΡΟ άρχεται άπό τής στ. 533, ώς έκ τούτου είναι άδύνατον νά περιέχε- 

ται ή στ. 343" είς την δευτέραν ούδέν άνεύρομεν παράλληλον χωρίον Ίω. 

του Χρυσοστόμου, άλλως τε θά ήτο αδύνατον τοΰτο, διότι έν ΡΟ 63, 

562Α - 566 περιέχεται συγκριτικός πίναξ έμφαίνων τάς έπιγραφάς καί τά 

ϊηίΐΐθ. τής ύπό τοΰ Δαφνοπάτου συλλογής, παρεπέμφθημεν λοιπόν ουσία είς 

πίνακα περιεχομένων ! 

3γ. Αμέσως έν συνεχεία άπό ή γάρ ου νοούμεν . . . έφάνη καί άπεπτη 

( — ΡΟ 149, 941 Α) παραπέμπεται είς ΡΟ 57, 4420 καί ΡΟ 63, 562Ό4. 

Είς μέν τήν πρώτην παραπομπήν ούδέν παράλληλον χωρίον υπάρχει περί 

δέ τής δευτέρας ισχύουν όσα άνωτέρω (3β') έγράφησαν. 

3δζ 3ε/, 3ς". . . Πανομοιοτύπως δυνάμεθα νά καταγράφωμεν τάς πα- 

ραπομπάς τοΰ Η&ίάθ,οΙιβΓ μετά τής παρατηρήσεως ότι οπού ώδηγήθημεν 

δεν άνεύρομεν παράλληλον χωρίον. 

4. Ώς άνεφέρθη (1) έχει προσδιορισΟή ότι ό 6). Μελιτηνιώτης είς τήν 

ζ' τών διαλέξεών του ταυτίζεται προς τήν 21ην εκλογήν έκ τών έργων Ίω. 

τοΰ Χρυσοστόμου τήν οποίαν καί καταγράφει ό Η&ίάδοΐΐβΐ’ έν ΡΟ 63, 695 - 

701 [τό όρθόν 702], ούδαμοΰ όμως τών παραπομπών του, έκ τών άναφερομέ- 

νων είς τήν ώς άνω διάλεξιν0, άναγράφονται αί ώς άνω στήλαι, περιοριζομέ- 

νου τοΰ συγγραφέως δωδεκάκις νά παραπέμπη έν ΡΟ 63, 561Π - 5'63Α, είς 

τον γνωστόν δηλ. πίνακα περιεχομένων. Προσθέτομεν ότι ΡΟ 63, 5610 είναι 

άνύπαρκτος διότι ή έκτύπωσις φθάνει μέχρι τοΰ 561Α ! * 

Άνεύρομεν οντο.)ς παράλληλα χωρία είς τήν 21ην Εκλογήν τοΰ Θ. Δα¬ 

φνοπάτου τά όποια καί παραθέτομεν έν συνεχεία, διά τήν συναγωγήν σχε¬ 

τικού συμπεράσματος. 

1. ΡΟ 149, 940Α - 0. 

2. Η 9 ϊ (I ο ο 1ι β γ, σ. 380. 

3. Αύτόθι. 

4. Αύτόθι. 

5. ’Ένθ’ άνωτ., σσ. 380 - 381. 
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1. Χωρία ταυτιζόμενα: 

Μελιτηνιώτης, ΡΟ 149, 

940(1. 0)3 τά τώΐ’ άογομένων... γέμει 

κακών. 

941Α. Το δή χαλ.επώτερον τούτων... 

άπεπτη. 

941Β. Αί έξονσίαι καί αί άρχαΐ... ψυ- 

ΧΦ— 
941ΒΟ. Ό δέ άπολαύων... καταποντί- 

ζουοα. 

9410. Άναπνεϋσαι γάρ καί στη ναι... 

όναπνεϋσαι... 

94119. Το ατιμίαν ένεγκεϊν... έκτραχη- 

λισθήναι... 

9410 - 944Α. Τους μεν αρχειν... έργον 

έστίν... 

944Α. "Οπερ γάρ είσιν... νπόργουσι... 

944Α. Ουτω καί των πόλεων... βίον... 

944Α. 'Ο μεν τοϊς άρχουσιν... πολε- 

μεϊ... 
944Β. Ό τοϊς πάθεσι... όμιλοϋντα... 

9440. Ούδέν ον τω δείκνυσι... χάρις 

υπάρχει... 

9440Π. Ό δέ ανθρώπων... τούς νόμους... 

2. Χωρία π α ρ η λ λ α γ μ έ ν α: 

9400. Τά ανθρώπινα.... όσον αν έπαρ- 

θή... τοσούτω μείζονα την πτώ- 

σιν εργάζεται. 

941 Α. "Η γάρ ού νοοΰμεν τό της εν¬ 

ταύθα τιμής καί δόξης εύμάραν- 

τον. 

941 Α. Λοιπόν ουν όιακρουσώμεθα δό¬ 

ξαν, ίνα μάλλον λάβωμεν δόξαν. 

Εί δέ διώκομ.εν δόξαν, έκπεσού- 

μεθα δόξης. Τίς δέ νουν έχων 

Ιδών έζωγραφημένον άρτον... 

τής γραφής άψεται; 

941Β. Τό ... δύνασΟαι κατά κόσμον; 

«στε φέρειν άπαντα καί άγειν 

οπού βουλόμ,εθα, καί τούς εχ¬ 

θρούς λυπειν καί τούς κολακεύ¬ 

οντας ευεργετείς, φυγή πάντες 

φεύγωμεν. 

Δαφνοπάτου, Εκλογή . . ., ΡΟ 63, 

= 696Λ 

== 69ΟΒ 

= 6950 

= 69500 

= 6950 

= 69513 

= 6960 

- 6960 

— 6960 

= 6960 

= 695Β 

= 69 7 Α 

= 695ΒΟ 

696Α. Τά ανθρώπινα... όσον αν έπαρ- 

Οή... τοσοϋτον μείζονα την πτώ- 

σιν εργάζεται. 

696Β. Εϊτα ούκ εννοείς τό τούτων (50. 

ανθρωπίνων πραγμάτων) ενμά- 

ραντον. 

696Α. Άλλ’ εί βονλει δόξαν λαβείν, 

διάκρουσαι δόξαν εί δέ διώ¬ 

κεις δόξαν, έκπέσης δόξης. Σκιά 

γάρ έστι δόξης αντη ή δόξα. 

Ούδείς άρτον ίδών έζωγραφημέ- 

νον... τής γραφής άψεται. 

696Β. *Αλλ* εξουσίαν έχει (δο. ή ηδο¬ 

νή) παρά τω κρατονντι πολλ,ήν 

καί άγει καί φέρει πάντα οπού 

θέλει, καί τούς εχθρούς λυπεί 

καί τούς κολακεύοντας εύεργε- 

τεϊ καί πολλήν έχει δύναμιν. 

9 - 5 - 1981 
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941 Β. Έν δη τούτο σκοποϋντες μόνον, 

όπως άν ώμεν έν αρετή καί φι¬ 

λοσοφία . 

941Β. "Ωστε εις δέον χρήσασθαι τή 

δεδομένη εξουσία τε καί αρχή. 

941 Β. Αρχής μέγεθος τοϊς ούκ άξίως 

τής αρχής ζην προαιρουμένοις- 

9410. Τό ενδοκιμεϊν καί προκόπτειν 

έν δήμω, όσω 'λαμπρότερον 

ποιεί, τοσούτω μείζονς τούς 

κινδύνους έχει καί τάς φροντί¬ 

δας καί τάς άθυμίας. 

94100. Δνσκόλως εις την του Θεοΰ βα¬ 

σιλείαν εισέρχεται* ούδέν γάρ 

ούτως έκτραχηλίζειν εϊωθεν, ώς 

ή παρεπομένη τή έξουσία παρά 

των πολ,λων δόξα. 

9410. Ού γάρ έστιν εξουσία εί μή υπό 

Θεού φησιν επειδή τό άοχάς 

είναι... 

944Α. Καί καθάπερ νηός εάν άποστή- 

σης τον κυβερνήτην κατεπόντί¬ 

α ας τό σκάφος καί στρατόν, αν 

[στρατηγόν] άπαγάγης..., δεδε- 

μένονς τοϊς πολεμίοις παρέδω- 

κας τούς στρατιώτας. 

944Α. Διά τούτο καί σφοδρός έστί 

τιμωρός ό Θεός, τούτων κατα¬ 

φρονουμένων καί δίκην ού την 

τυχοϋσαν, αλλά καί σφοδρά με- 

γίστην απαιτεί τον παρακουοντα. 

94413. Δει... έκαστον άρχοντα.... πά- 

σιν ανεπίληπτος είναι καί κρα¬ 

τείς μέν θυμού καί φθόνου καί 

ηδονής, πάντα δέ υπό τούς τον 

Θεού νόμους άγεις καί τον νουν 

ελεύθερον τηρείς καί μηδ’ δλως 

έάν ένδνναστεϋσαι τή ψυχή την 

δεσποτείαν των ηδονών* καί 

ούτως άληθώς άρχοντα είναι. 

944Β. Μετά πάσης ήμερότητος όμιλοϋν¬ 

τα τοϊς ύπ’ αύτόν ταττομένοις. 

944ΒΟ. Καί πάντας εντεύθεν εραστάς 

έαυτοϋ καθιστώντα καί μετ έν¬ 

νοιας περί την αρχήν διακεϊαθαι 

πειόοντα τό δυσκατόρθωτον όν¬ 

τως πράγμα καί μάλιστα πάν- 

ΕΕΒΣ, ΜΔ’ 

6950. Μηδέ τούτο σκοπώ μεν όπως έν 

τιμαϊς ώμεν καί έξουσίαις, άλ.λί 

όπως ώμεν έν αρετή καί φιλο¬ 

σοφία. 

6950. "Ωστε εις δέον χρήσασθαι τή δε¬ 

δομένη τιμή δόξη καί έξουσία. 

6950. Τιμής μέγεθος τοϊς ούκ άξίως 

τής τιμής ζην προαιρουμένοις. 

6950. Τό εύδοκιμεΐν καί προκόπτειν 

έν δήμω, όσον λαμπρότεροι· 

ποιεί, τοσοϋτον μείζους τούς 

κινδύνους έχει καί τάς φροντί¬ 

δας. 

6950. Δνσκόλως εις βασιλείαν εισέρ¬ 

χεται. Ούδέν γάρ όντως έκτρα- 

χηλίζεΐν εϊωθεν ώς ή παρά των 

πολλών δόξα. 

6960. Ού γάρ έστιν έξουσία, φησιν, 

εί μή άπό Θεού, τό γάρ άρχάς 

είναι.. . 

6960. "Ωσπερ γάρ νηός τον κυβερνή¬ 

την έάν άποστήσης κατεπόντι- 

σας τό σκάφος’ καί στρατηγόν 

αν άπαγάγης..,, δεδεμένονς τοϊς 

πολεμίοις παρέδωκας τούς στρα¬ 

τιώτας. 

6960. Διό καί σφοδρός έστι τιμωρός 

καταφρονουμένων τούτων. Ον 

γάρ την τυχοϋσάν σε δίκην α¬ 

παιτήσει παρακονσαντα, άλλα 

καί σφόδρα μεγίστην. 

6960. "Οταΐ’ οϋν ό αρχών άνεπίλη- 

πτος ή. 

695ΛΒ. Καί γάρ ούτός έστιν άλ.ηθώς βα¬ 

σιλεύς ό Θυμού καί φθόνου καί 

ηδονής κρατών καί πάντα ύπό 

νόμους άγων τού Θεού καί τον 

νοϋν ελεύθερον χηρών καί ούκ 

έών είΐόυί’αστεϋσαι τή ψυχή 

την δεσποτείαν των ηδονών. 

695Β. Μετά πάσης ήμερότητος όμι¬ 

λοϋντα ταϊς πόλεσιν. 

697Α. Τό δέ πάντας εραστάς κατα- 

στήσαι καί μετ εύνοιας πείσαι 

διακεϊαθαι περί την βασιλείαν> 

δυσκατόρθωτον, καν μνρία τις 

άναλώση χρήματα καν μνρία 

23 
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το>ν δεικνύον τον άρχοντα" ού κίνηση στρατόπεδα κάν οτιοϋν 

γάρ ευκόλως τοσοντων άνδρών έργασητα,ι, ονκ ευκόλως το- 

διόθεσιν δυνήσεταί τις εαυτόν αούτων άνδρών διάθεσιν προς 

έπισπάσααθαι καν χρήματα ά- εαυτόν έπιαπάσασθαι δννήσε- 

ναλώση μύρια καν μύρια νική- ται. 

ση στρατόπεδα καν οτιοϋν έτε¬ 

ρον έργάσηται. 

“Απαντα τά παράλληλα χωρία περιέχονται εις τό από β' - ε' τμήμα τής 

διαλέξεως του συγγρ., τδ άποτελοΰν την επιχειρηματολογίαν του θέματος. 

Μερικά των παρεμβαλλομένων καταγράφονται μέν αυτούσια, άλλα δεν τά 

θεωρουμεν ώς πηγάς διότι εύρίσκονται εις άλλην σειράν συλλογισμών εις την 

«Εκλογήν» καί εις άλλην εις τον Θ. Μελιτηνιώτην. Έκ των αποσπασμά¬ 

των μερικά ώς αξιώματα είναι γενικής άποδοχής. Τά υπόλοιπα διαφέρουν 

λεκτικώς, συντακτικώς καί κατά την σειράν των προτάσεο^ν. Παρομ,οίας δια¬ 

φοράς προσδιωρίσαμεν καί εις την Μ7 'Ομιλίαν Ίω. Χρυσοστόμου εις τον 

Ματθαίον ( = ΡΟ 57, 439 - 446). Έξ ών παραθέτομεν τινάς, χωρίς όμως, 

λόγω έλλείψεως κριτικής έκδόσεως, νά δυνάμεθα νά ύποστηρίξωμεν ότι διά 

τάς διαφοράς αίτιος είναι ό Θ. Δαφνοπάτης ή ό Θ. Μελιτηνιώτης. 

Χρυσόστομος (ΡΟ 57) 

'() μέν άπεστερημένος αυτής 

(80. εξουσίας), και έκων 

και άκων φιλοσοφεί (444Α) 

και θύραν αν έσπασε 

στόματος (444Α) 

δυσκόλως εις βασιλείαν 

εισέρχεται (444Β) 

Δαφνοπάτης (ΡΟ 63) 

Ό άπεστερημένος δόξης, 

και άκων φιλοσοφεί 

(6950) 

καί θύραν άνεπέτασε 

στόματος (695 ϋ) 

δυσκόλως εις βασιλείαν 

εισέρχεται (695 Β) 

Μελιτηνιώτης (ΡΟ 149) 

ό μέν άπεστερημένος 

αρχής και άκων φιλο¬ 

σοφεί (941 Β) 

καί θύραν άνεπέτασε 

στόματος (9140) 

δυσκόλως εις την τοϋ Θεού 

βασιλείαν είσέρχεται[941 0) 

Πάντα ταΰτα, ώς καί αί προειρημέναι διαπιστώσεις μαρτυρούν υπέρ 

τής διαφοροποιήσεως τής έξαρτησεως τού Θ. Μελιτηνιωτου οχι τοσον εις την 

μορφήν οσον είς τό περιεχόμενον, έκ των σχετικών έργων Ίω. τού Χρυσο¬ 

στόμου1.'Τπενθυμίζω ότι τά συμπεράσματα τού Χρυσοστόμου έχουν άλλας προ- 

κειμένας προτάσεις λόγω τού διαφόρου στοχου εις ον εκαστοτε απεβλεπε. 

Συμπέρασμα : Έκ τής μέχρι τοΰδε έρεύνης συνάγομεν ότι ό Θ. Μελι- 

1. Είναι δύσκολον, λόγω απουσίας κριτικής έκδόσεως των κειμένων νά ύποστηρι- 

χθή άν ό Θ. Μελιτηνιώτης είχε προ οφθαλμών την Εκλογήν Θ. του Δαφνοπάτου ή τά έργα 

του Χρυσοστόμου. Εύκολώτερον υποστηρίζεται τό πρώτον, ισχύει όμως; Ίσως οχι, διότι 

έκτος τής παραλλάξεως της συντακτικής ώρισμένων φράσεων υπάρχουν καί διαφοραί είς 

τάς λέξεις τών προτάσεων πράγμα τό όποιον δυνατόν νά οφείλεται είς άλλο χειρόγραφον, 

είς συνειδητήν άφαίρεσιν λέξεως υπό τοΰ συγγρ., ή είς άλλην τινά αιτίαν, άλλά καί είς ανα¬ 

δρομήν είς τό πρωτότυπον έργον τοΰ Ίω. Χρυσοστόμου. 
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τηνιώτης πρέπει νά θεωρηθή πρωτότυπος είς τό προοίμιον καί τό πρώτον 

μέρος τής επιχειρηματολογίας του (3α), επίσης είς τον επίλογον (3), είς 

τήν επιχειρηματολογίαν του δε 6τι ανατρέχει είς Ίω. τον Χρυστόστομον. 

Τό προοίμιον όμως καί ό επίλογος ενός λόγου χαρακτηρίζουν καί τήν πρω¬ 

τοτυπίαν τοΰ οίουδήποτε θέματος ώς έκφράζοντα τάς θέσεις τοΰ συγγρα- 

φέως. Οί άποδεικτικοί λόγοι καί τά επιχειρήματα δύνανται νά χρησιμοποιη¬ 

θούν διά τήν ύποστήριξιν διαφόρων πολλάκις άπόψεων. Κατά ταΰτα θεωροΰ- 

μεν οτι ό Θ. Μελιτηνκύτης παρουσιάζει πρωτοτυπίαν είς τήν σύλληψιν τοΰ 

θέματος, λογικήν αλληλουχίαν είς τήν παράθεσιν τών άπόψεών του, τό ότι 

διά τήν ύποστήριξιν των επικαλείται λόγους Ίω. τοΰ Χρυσοστόμου ούδέν 

άλλο μαρτυρεί ή ότι ό συγγρ. μένει σταθερός είς τήν παράδοσιν τής ’Ορθο¬ 

δόξου Ανατολής, τής θεωρούσης τον Χρυσόστομον αυθεντίαν είς τήν ερμη¬ 

νευτικήν1, προκειμένου όμως νά υποστήριξή τάς ίδικάς του θέσεις, δεν αντι¬ 

γράφει τυφλώς, άλλ’ ένεργώς χρησιμοποιεί ό τι υπό τοΰ χρόνου καί τοΰ δό¬ 

γματος είχε καταξιωθή. 'Η άντιπαράθεσις δέ τών παρηλλαγμένων χωρίων 

δεικνύει έναργώς τήν προσπάθειαν τοΰ συγγρ. νά παρουσιάση τάς ίδικάς 

του γενικευμένας απόψεις περί τής αποφυγής τής έξουσίας καί ούχί τάς είδι- 

κευμένας, ώς άναφεοομένας είς τον Μ. Κωνσταντίνον, τής 21ης Εκλογής2. 

Είναι αυτονόητον οτι ή έν γένει διαβίωσις τέον ανθρώπων έντός συγκε- 

κροτημένης κοινωνίας τίθεται υπό μίαν έξουσίαν3, ήτοι δύναμιν, «περιορί- 

ζουσαν τήν έλευθερίαν τών ανθρώπων διά διαταγών καί καταναγκασμού»4, 

καθ’ οσον έν εναντία περιπτώσει θά έπαυεν ύπάρχουσα αυτή αΰτη ή κοινω¬ 

νία τής οποίας ειδοποιός διαφορά είναι ή αποδεκτή κοινή συμβίωσις. Επειδή 

λοιπόν κοινο^νία υπάρχει οπού διακρίνεται κοινή διαβίωσις, έπειδή δηλ. άπαι- 

τείται ή αποδοχή όλων τών συμβιούντων, είναι άναγκαίον οΰτοι, ύποτάσσον- 

τες τάς άτομικάς των άντιδράσεις, νά πειθαρχούν είς ώρισμένον κούδικα συμ¬ 

περιφοράς διασφαλίζοντα τήν τε κοινωνίαν καί τούς είς αυτήν μένοντας καί 

διά τής παραμονής το>ν άποδεικνύοντας τούτο. Επειδή οί άνθρωποι έχουν 

αδυναμίας ή έξουσία ή διασφαλίζουσα τήν κοινωνίαν, προκειμένου νά έφαρ- 

μοσθή, εκχωρείται είς μέλη τής κοινωνίας τά οποία έπιβάλλουν αυτήν έπί 

τών άρχομένων.5 Είναι δέ καί γενική ή καθολικότης 6 τοΰ φαινομένου τού- 

1. ΕΙιιΊι&γ(1 έν Κ γ υ ΐϊΐ 1} 8 0 1ΐ θ ΐ’ - Σ ω τ η ρ ι ά δ ο υ, τ. Α', σ. 71. 

2. ΊΙ 21 εκλογή άρχεται διά τών : Ό μακάριος λέγεται Κωνσταντίνος . . . (ΡΟ 

63, 695Α), άναφέρεται δέ είς συμβάν σχετιζόμενον προς κακοποίησιν μιας είκόνος τοΰ 

Μ. Κωνσταντίνου. 

3. Πβ. Θ. Β ο ρ έ α. Εισαγωγή είς τήν Φιλοσοφίαν, έν Άθήναις 19532, σ. 263. 

Τοΰ α ύ τ ο ΰ, Ηθική, έν Άθήναις 1957, σ. 85ο. 

4. X. Γ. Σ γ ο υ ρ ί τ σ α ς, ΜΕΕ ΙΑ', σσ. 277Α. 

5. Έπί τοΰ παρόντος ένδιαφέρει μόνον ό προσδιορισμός τών δύο τάξεων. 

6. Πβ. Ο. Μ 08 ο α, ΊΙ άρχουσα τάξη, Δευκαλίων 22, 1978, σσ. 248 - 62, ένθα 

προσδιορίζεται επίσης ή καθολικότης τοΰ φαινομένου. 
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του, δηλ. ή ΰπαρξις των δύο τάξεων, καί ύπερχρονική, παραλλασσούσης μ.ό- 

νον τής θέσεως δσον αφόρα εις την προέλευσιν ή την γένεσιν τής εξουσίας. 

Ό Θ. Μελιτηνιώτης είναι αποδέκτης τής προχριστιανικής ελληνικής 

παραδόσεως διδασκούσης & ρποΐ’ΐ ΰπαρξιν τής εξουσίας1, άλλα κυρίως τής 

μεταχριστιανικής 2, δογματιζούσης την θεϊκήν της προέλευσιν3, προς ήν 

στοίχων ό συγγρ.4, έφ’ δσον δ τι προέρχεται έκ του Θεοΰ είναι σοφόν, φρο¬ 

νεί δτι ή υπαρξις τής εξουσίας είναι έργον σοφίας5. ' Γπό την έννοιαν ταύτην, 

πρέπει νά νοηθή καί ή άπαγόρευσις διασαλεύσεως τής υπό τής εξουσίας τε- 

Οείσης τάξεως. 'Η καταστροφή τής τάξεως οδηγεί ευθέως εις αταξίαν, συνε¬ 

κτικός δε δεσμός αυτής είναι ή έλλειψις συνειδήσεως του εαυτού της. Διότι 

δεν διαφέρει ή κοινωνία τής οποίας έχει ταραχθή ή τάξις, κατά τόν Θ. Μελι- 

τηνιώτην, τής χαρακτηριζομένης υπό τής άνοιας6, αφού ή διαβίωσις, λόγω 

τής απουσίας τής τάξεους καί τού λόγου, θά είναι χειρότερα τής είκόνος την 

οποίαν παρουσιάζουν τά άγεληδόν ζώντα άγρια ζώα : τών πόλεων αν τούς 

άρχοντας άνέλης, θηρίων αλόγων άλογώτερον βιωσόμεβα βίον7. 

Πέρα τής διαπίστώσεως ταύτης πρέπει νά ύπογραμμισθή ή σημασία 

1. 'Ο Πλάτων άναπτύσσει τό θέμα εις την Πολιτείαν, τόν Πολιτικόν, τούς Νό¬ 

μους κ.ά., ό Αριστοτέλης έν ΉΟικ. Νικομ. Θ 13, 1161 θ. Πολιτικά Α2,1252Ι). 'Ομοίως οί 

Στωϊκοί, 8ΥΡ III, 80,34 - 36. 

2. Ούκ είχες εξουσίαν ουδέ μίαν κατ’ έμον, εϊ μη ήν σοι όεδομένον άνωθεν, Ίω. 

ιΟ', 11. 

3. Διά την θέσιν του Βυζαντινού αύτοκράτορος πβ. Δ. Α. Ζ α κ υ 6 η ν ο ΰ, Τό 

Βυζάντιον μεταξύ Ανατολής καί Δύσεο>ς, ΕΕΒΣ ΚΓΓ, 1958, σσ. 367 - 400, ιδία έν σσ. 

379 - 382. Πβ. καί Αγγελικήν Λ α ΐ ο υ - Θ ω μ α δ ά κ η, Οί δύο Εξουσίες : ή 

διαμάχη μεταξύ παπών καί αύτοκρατόρων καί οί άπόψεις των Βυζαντινών, Αοϊοδ (ίιι XV0 

Οοη^Γβδ ΙηίβΓηδΙΐοηειΙ ά’έΐιιάοδ Βγζ&ηίΐηβδ, IV, ΑΙΙιβηβε 1980, σσ. 173 - 185, έν σ. 

174, παρατηοεϊται τό παραδοσιακόν τής βυζαντινής ιδεολογίας τού 12ου αί. 

4. Η άποψις αΰτη κατά τούς νεωτέρους χρόνους καθ’ ούς οί διανοηταί ήκολού- 

Οουν τούς σοφιστάς έδέχΟη άγρίαν πολεμικήν. Πβ. Θ. Β ο ρ έ α, Εισαγωγή . . ., ενθ’ ανώι., 

σσ. 253, 277. Κατά τούς προηγηθέντας όμως τού Θ. Μελιτηνιώτου χρόνους ώς καί κατά 

τούς έπακολουθήσαντας, ή άποψις περί τής έκ του Θεού προελεύσεως τής εξουσίας ήτο 

γενικώς αποδεκτή, κατά την διάρκειαν δέ τής ζωής του μεσαιωνικού ελληνισμού τούτο 

ύπεστηρίζετο εις κάθε ευκαιρίαν. Πβ. Π. I. Οθΰ,ηαΐίορίοδ, Βγζβηίϊηβ Ε&,δί 

Καίίη \ΥοβΙ, ΟχίοπΙ 1966, σ. 60 (έλλ. μτφρ., σ. 99). 

5. ΡΟ 149, 944Α. 

6. Τά αυτά ύπεστηρίζοντο αργότερου καί ύπό τού Βάκωνος (Ιζ' αί.) Οεωροΰντος 

όμως οτι ή τάξις υπαγορεύεται έκ τής φύσεως, έξ ού καί ύπεστήριζεν οτι εις την φύσιν 

πρέπει κανείς νά ύπακούη καί οχι νά διατάσση αύτήν' Π3.ίιπ·& ηοη νίηοίΙιΐΓ ηίδί ρευ’θηάο. 

Παρά Β. X". Τ α τ ά κ η. Σκέψη καί Ελευθερία, «Άστήρ», ’Αθήναι 1975, σ. 214. 

... 7. ΡΟ 149, 944Α. Αλλαχού υποστηρίζει ότι πρέπει νά προσέχωμεν μήπως κατενε- 

χθώμεν εις την τών αλόγων ευτέλειαν, ΡΟ 149, 896Β, αλλά καί έν ΡΟ 149, 8920 - 

8980 τά αύτά έκτίθενται. 
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την οποίαν εδώ αποδίδει ό Θ. Μελιτηνιώτης εις τό λογικόν, ώς έκ τών ών 

ουκ άνευ, διά την συγκρότησήν συνειδητών κοινωνιών. Ασφαλώς δέ πρέπει 

να υποσημειωθή ότι κατά τόν συγγρ. ή ειδοποιός διαφορά τού άνθρώπου, 

δι ής ούτος διαφέρει τών ζωων, θεωρείται ως ό συνεκτικός κρίκος ό συνα¬ 

πτών τούς ανθρώπους εις κοινωνίαν. Αυτή προφανώς άλλά καί σημαντικώς 

διακρίνει την άνθρωπίνην κοινωνίαν τής οίασδήποτε άγέλης την οποίαν συγ¬ 

κροτούν, έλαυνόμενα ύπό τού ενστίκτου, τά άγρια ζώα. Εις την σκέψιν ταύ¬ 

την περί τής αξίας τού λόγου, πέρα τού ανωτέρω, προσθετέου ότι ή ορθή χρή- 

σις του λογικού έθεωρεΐτο απαραίτητος κατά την εποχήν ταύτην, άλλά καί 

κατά την προηγηθεΐσαν τού συγγρ. διά την έπίτευξιν τής έπιζητουμένης θεω¬ 

ρίας τού Θεού. Πρέπει όμως νά γίνη άντιδιαστολή μεταξύ τής τότε θεωρού- 

μένης ορθής χρήσεως τής λογικής καί τής αποδεκτής σήμερον, καθ’ όσον 

τότε ή χρήσις τού λογικού συνίστατο εις τήν άρνησιν τών διαφόρων λογι¬ 

σμών καί κατάφασιν μόνον του πρός τόν Θεόν φέροντος λογισμού. 

Ειχομεν δηλαδή ουσία άποφατισμόν τής λογικής1, ενώ άντιθέτως σήμε¬ 

ρον κατά τόν αιώνα τού παραλόγου, έχομεν παραδόξως άποθέωσιν τής μη - 

λογικής διά τής αποδοχής τών διαφόρων αυθεντιών τών κατευθυνουσών τούς 

μή σκεπτομένους καί άρα άκρίτως ύποτασσομένους άνθρώπους. 'Ο Θ. Με- 

λίτηνιώτης άντιθέτως θεωρών ένταΰθα ώς βίον στερούμενου λογικής τόν άπο- 

χωρισθεντα τής τάξεως και τού νόμου, συμφωνεί πρός παλαιοτάτην σχετικήν 

άντίληψιν, άφοΰ ήδη ό Αριστοτέλης ειχεν έπισημάνει ότι ό άνθρωπος άπο- 

χωριζόμενος τού νόμου καθίσταται όλων τών ζώων χειρότερος2. 

Επειδή όμως τά ζώα δεν συνιστοΰν κοινωνίαν, διά τούτο καί άλλοι μετα¬ 

γενέστεροι συγγραφείς άσπαζόμενοι τήν αύτήν ορθήν γνώμην, οτι δηλ. ή 

ανυπαρξία τής τάξεως υποβιβάζει τόν άνθρο^πον εις τάξιν χειροτέραν τής τών 

ζώων, ομολογούν ούτο^ς ότι ή άπουσία τής τάξεως οδηγεί άφεύκτως εις τόν 

άφανισμόν αύτής ταύτης τής πολιτείας3. ’Άρα ή άποδοχή τής τάξεως καί 

ύπάρξεως άρχόντων καί άρχομένων δηλοϊ καί υπαρξιν λογικού, δεδομένου 

ότι τό άντίθετον, ήτοι ή διασάλευσις τής τάξεως, οδηγεί εις άλογον βίον. 

Ούτως ό Θ. Μελιτηνιώτης δεχόμενος τά άνωτέρω έν σχέσει πρός τήν 

σύστασιν τής πολιτείας τοποθετείται έκ διαμέτρου αντίθετος πρός τήν ιδέαν 

τής έκ συνθήκης έμφανίσεώς της, άπόψεως ύποστηριχθείσης ύπό τών“Σοφι- 

1. Πβ. Ν. Γ. Πολίτου, ΤΙ πρός τήν θεωρίαν οδός Ήλία τού Έκδίκου, ΕΕΒΣ 
ΜΓ', 1977 - 78, σσ. 345 - 364, έν σ. 361. 

2. "Ωσπερ καί τελεωθέΐ’ βέλ-τ ιστόν τών ζώων άνθρωπός έστιν, οϋτω καί χωρισθέν 

νόμον καί δίκης χείριστον πάντων, Άριστοτέλους, Πολιτ. 1253&, 31. 

3. Ο Β. 8ρϊιΐοΖ3, ΤΓ&οί&ίιΐδ Ροΐίΐίοιίδ III, 3, φρονεί ότι καταστ ρέφεται εκείνη 

ή πολιτεία εις τήν οποίαν έκαστος έχει τήν αύτήν έξουσίαν, όταν δηλ. δεν ύπάρχη διάκρι- 

σις εξουσιών καί τάξεις άρχόντων καί άρχομένων. 
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ατών, των Επικούρειων και λοιπών τόσον κατά τήν άρχαιοτητα, όσον και 

κατά τούς νεωτέρους χρόνους υπό του Τΐι. ΗοΙλΕβδ (1588- 1679) του 5. 3. 

Κθΐΐ8863-ΐι (1712 - 1788) και των εφεξής άσπαζομένων καί διδασκόντων πα¬ 

ρόμοιας θέσεις1, έξ ών έξεπήγασαν πλείσται όσαι των νεωτερων περί εξου¬ 

σίας διδασκαλιών. ’Άς ύπομνησθή ότι ή ποιότης τής έπιδράσεως των Σοφι¬ 

στών επί τών πολιτειών μακροπροθέσμως ώδήγησεν εις τήν κατάλυσιν τών 

επί μέρους κοινωνιών καί τήν άντικατάστασίν των υπό τής ρωμαϊκής αυτο¬ 

κρατορίας, ήτις επίσης ώδηγήθη εις τήν διάλυσιν. Ί αΰτα άναφερονται διότι 

καί σήμερον παρουσιάζονται παρόμοια ενδεικτικά σημεία, έξ ών διαπιστοΰται 

έντεχνος καί έν πολλοϊς τελεσφόρος προσπάθεια μειώσεως τής ισχύος τών 

μικρών - αδυνάτων κρατών καί φυλών, τών οποίων πλέον η ύπαρξις και α¬ 

σφάλεια έξαρτάται οχι έκ τής εφαρμογής άγράφων, άρα ίσχυοντων δια παν¬ 

τός, νόμων, άλλ’ είτε έκ του ζωτικού χώρου είτε έκ τής θέσεως των εντός 

τών σφαιρών επιρροής είτε έξ άλλων διαφόρων έγγράφων μάλιστα συνθη¬ 

κών, τών οποίων ή υπαρξις καί ισχύς έπαφίεται έπίσης εις τήν διακριτικήν 

ευχέρειαν τής όρέξεως τών ισχυρών. Εις τά πλαίσια τής κινησεως ταυτης 

έξηγειται καί ή προσπάθεια υπαγωγής τών κρατών υπό μίαν «παγκοσμ,ιον 

κυβέρνησιν)>( ·)2 κρυπτομένην υπό ποικίλα κατά καιρούς πρόσωπα και μορφας, 

προκειμένου νά έξασφαλίζεται ή ανωνυμία, επί τώ σκοπώ τής επιτευξεως 

τών σκοπών της, ήτοι τής ύποδουλώσεως τών άνθρούπων. 

Τά άνουτέρω είναι άπότοκα τής άπόψεως καθ’ ήν ή έξουσία είναι προΐον 

συνθήκης καί οχι ότι αυτή έχει Θείαν τήν προέλευσιν ώς διδάσκει ό Θ. Μελι- 

τηνιώτης. Ούτως έχόντων όμως αί θέσεις του συγγρ. ευρίσκουν έν επί πλέον 

ερεισμ,α έπικαιρότητος. "Αν ή έξουσία έχη αφετηρίαν τον Θεόν, όπως διδά¬ 

σκεται υπό του Μελιτηνιώτου, τότε όλοι, άνευ ούδεμιάς εξαιρεσεως, υπα- 

κούουν εις τι κοινόν καί άμα ύπερχρονικόν* μέτρον κατά ταυτα τών αποφά¬ 

σεων, σκέψεων κλπ. θά είναι κάτι το σταθερόν. Άντιθέτως υποστηριςομενης 

τής ιδέας ότι ή έξουσία είναι θέσει, συνεπάγεται ή δυνατότης μεταβολής της 

είτε προς τό αυστηρότερου είτε προς το έλαστικώτερον, πράγμ,α το οποίον 

οδηγεί εις τήν άκώλυτον επιβολήν διαφόρων μ,ορφών καταπιεσεως, όπως πα- 

ρατηρείται εις τό μεγαλύτερου μέρος του πλανήτου μας, όπου τό πάντων χαρ¬ 

μάτων μέτρον άνθρωπος3 έχει καταστή δόγμα4 συντελούν τά μέγιστα εις 

1. Πβ. Κ. Δ. Γεωργούλη, Αριστοτέλης ό Σταγιρίτης, Θεσσαλονίκη 1962, 

σ. 360, ένθα παρουσιάζει ώς πρωταρχικόν τό πολιτικόν φαινόμενου. 

2. ΡίβΓΓβ 8 » ΙΏ υ β I, Εοοίο^ϊβ, μτφρ. ’Άννας Μαράτου, εκδ. Βέργος 1973, 

σσ. 228 - 229, ένθα γράφεται ότι μία άνθρωπότης ομοιόμορφος θά καταλήξη εις κατα¬ 

στροφήν, άντιθέτως οτι ή άμυνα τής αποκεντρωμένης κοινωνίας είναι ευκολωτέρα. 

3. ΌΚ 80[74]Β1. 

4. Ποικιλοτρόπως βεβαίως έρμηνευόμενον, άφοΰ διαφορετικώς αύτοαναιρεΐται. 

τον αποπροσανατολισμόν —άρα άποργάνωσιν—τού σημερινού άνθρώπου, τού 

άπολέσαντος τό σταθερόν σημεΐον τής αναφοράς του. Τήν καταλυτικήν δύ~ 

ναμιν επί τής συνοχής τής κοινωνίας τήν οποίαν επιφέρει ή οίκειοποίησις 

τής έξουσίας άναγνοορίζων ό Πλάτων γράφει ότι ό Θεός καί οχι ό άνθρωπος 

είναι τό μέτρον τής ύπάρξεως τών διαφόρων πραγμάτων1. 

Επειδή κατά ταυτα ή κοινωνία ή κηδομένη έαυτής προκειμένου νά έξα- 

σφαλίζη τήν υπαρξίν της πρέπει νά ζή οίκείως προς τήν λογικήν φύσιν της 

καί όχι προς τήν άλογον τών ζώων, κρίνεται, φρονεί ό Θ. Μελιτηνιώτης, ά- 

ναγκαία ή υπαρξις τής έξουσίας2, ήτοι ή ταυτόχρονος παρουσία άρχόντουν 

καί άρχομένων, διά τούτο ή ύπ’ αυτού έξέτασις τού προβλήματος δέν αφορά 

εις τήν ουσίαν τής έξουσίας, θεωρούμενης θείας3, άλλ’ εις τούς ανθρώπους 

υπό τήν τοιαύτην ή τοιαύτην Οέσιν των έναντι αύτής. Κυρίως ό λόγος άφορά 

εις τούς άρχοντας4 καί μάλιστα καθ’ όν βαθμόν ούτοι κατά τήν άσκησιν τής 

έξουσίας των πράττουν ή οχι κατά τον νόμον τού Θεού τον σταθερόν, ή άκο- 

λουθούν τούς μεταβάλλοντας γνώμην άνθροόπους. 

Ό άνθρωπος θεωρείται υπό τού συγγρ. έλεύθερος, καί έπειδή ούόείς φύ¬ 

σει καλός η κακός5, εναπόκειται εις τήν αύτεξουσιότητά του νά άκολουθήση 

τά γήϊνα ή τά θεία. Διά τούτο ή μελέτη τού συγγρ. άφορά εις τον άνθρωπον 

- άρχοντα υπό τήν μ,ίαν ή τήν άλλην τών έν αύτώ αντίρροπων δυνάμεοιν αί 

όποίαι ένδυναμοΰνται περισσότερον εις τούς άσκοΰντας εξουσίαν. Εξετάζε¬ 

ται δέ καί ό άνθρωπος - άρχόμενος, ιδία δεχόμενος ή άπορρίπτων τήν έξου- 

σίαν καί τήν τάξιν. 

'Ως προς τήν εξουσίαν ό Θ. Μελιτηνιώτης φρονεί ότι ή παρουσία της 

είναι καθολικόν φαινόμενον, ή αρχή της όπως ήτο τότε δεκτόν, άνάγεται 

εις τον Θεόν6, διά τούτο ή διασάλευσές της απαγορεύεται, ώς πράξις έναντιου- 

μένη εις τήν θείαν θέλησιν, αλλά καί ώς πράξις άπομακρύνουσα τούς άνθρώ- 

1. Πλάτωνος Νόμων Δ. 716θ, 4. 

2. ΡΟ 149, 941 Ρ. 

3. ΡΟ 149, 944Α. 

4. Ή θέσις τοΰ συγγρ. περί τών άρχομένων συνάγεται έξ άντιδιαστολής κυρίως 

καί έκ της συγκρίσεως προς τά έπακολουθούντο, τούς κακούς άρχοντας γεγονότα. 

5. Έπείπερ ούδείς φύσει καλός ή κακός, όλλ’ έι> τη προαιρέσει κείται ήμών όντων 

αυτεξουσίων τό πονηρούς μεν νπάρχειν τη οικεία ραθυμία κεχρημένους και την εαυτών 

προδιδόντας σωτηρίαν και της θεόθεν έννοιας εαυτούς καθιστώντας ερήμους, αγαθούς δε 

είναι τη οικεία σπουδή τά τής αρετής έργα κατορθονν δνναμένονς μετά τής άνωθεν γόοι- 

τυς, ΡΟ 149, 893ϋ. 

6. Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων λέγομεν οτι «ή άρχή του Βυζαντινού αύτοκρά- 

τορος δέν είναι δυνατόν νά ταυτισθή μετά τοϋ δεσποτισμοΰ τής Ασίας οΰτε άλλωστε μετά 

του πεφωτισμένου δεσποτισμοΰ τής νεωτέρας Ιούρώπης», Δ. Λ. Ζ α κ υ θ η ν ό ς, ένθ’ 

άνωτ., σ. 380. 
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πους έκ του Θεοΰ, παραλλήλους δ5 ύποβιβάζουσα τούτους εις τάξιν κατωτέραν 

τής των ζώων, καθ’ οσον ή πράξις αΰτη δεν δικαιολογείται εί μή μόνον έκ 

τής απουσίας του λογικού. Κατά ταΰτα ό συγγρ. τοποθετείται μεταξύ των 

δεχόμενων φύσει τήν ΰπαρξιν τής εξουσίας, διό καί αποδέχεται τήν ταυτό¬ 

χρονον ύπαρξιν αρχόντων καί άρχομένων. Δεν ήτο όμως τούτο τό κύριον ζη- 

τούμενον, άλλα ή αίτιολόγησις τής ύποστηρίξεως τής γνώμης περί τής μή 

άποδοχής τής εξουσίας, ή οποία συνάγεται έν συνεχεία διά τής έκθέσεως των 

γνωμών τού συγγρ. των σχετικών προς το έν εξουσία ευρισκόμενον άτομον. 

4. 'Ο άνθρωπος έξ εξουσία 

Αί άπόψεις τού Θ. Μελιτηνιώτου περί τών ανθρώπων έν εξουσία είναι 

ανάλογοι προς τάς άφορώσας εις τούς ανθρώπους έν γένει, περί τών οποίων 

λέγει ότι έχουν μικροτέραν τής σκιάς καί του ονείρου αξίαν1. 'ΙΊ επί τού 

προκειμένου γνούμη του άφορμάται κυρίως έκ τής μικράς χρονικής διαρκείας 

τής ανθρώπινης ζωής- συνάγομεν τούτο έκ τού ότι έν συνεχεία, άξιολογών 

τήν έκ τών άνθρώπων προερχομένην δόξαν, παρομοιάζει ταύτην προς τά άνθη 

τά έχοντα μικράν διάρκειαν ζωής2 καί άνατρέχει μάλιστα εις σχετικήν ρήσιν 

τού Άπ. Πέτρου γράφοντος δόξα άνθρωπον ώς άνθος χόρτου3 καί άνατρέ- 

χοντος εις τούς λόγους 'Ησαΐου τού προφήτου4 5 6. 

Ό συγγρ. δεν έχρησιμοποίησε τήν ώς άνω ρήσιν, διά νά άποτρέψη τούς 

άνθρώπους άπό τής εξουσίας καταναγκαστικώς —δηλ. διά τού συλλογισμού, 

αφού ό Θεός διά τού Προφήτου καί τού Αποστόλου όμιλεΐ περί τής δόξης 

τών άνθρώπων ώς άνθους, πρέπει ήμεΐς . . . —άντιθέτως θέλων νά υποστή¬ 

ριξή τάς άπόψεις του δι’ επαγωγής· επικαλείται γνώσεις διαφόρους ψυχολο- 

γικάς κλπ., άλλα καί ταύτας δεν χρησιμοποιεί διά νά καταναγκάση λογικώς, 

άλλ’ απλώς μ,όνον διά νά υπόδειξη. 

Είναι γενικώς παραδεκτόν ότι οί άνθρωποι είναι εύεπίφοροι εις τά πά¬ 

θη. Επόμενος τούτοις ό Θ. Μελιτηνιώτης όμιλει περί τ<ών παθών ώς νοσημά¬ 

των τής ψυχής5, σχετικά δέ νοσήματα προς τήν έξουσίαν καταγράφει τον 

φθόνον, τήν φιλοχρηματίαν 6 καί τάς ήδονάς έν γένει7. Έξυπακούεται ότι 

1. Σκιάς και ονείρων εΐσίν (δο. άνθρωποι) εντελέστεροι, ΡΟ 149, 940Β, άλλά καί 

αλλαχού άναφερόμενος εις τούς προ ημών πλουτήσαντας γράφει περί τών ύπ’ αύτών κε- 

κτημένων ούχι σκιά και άνθος ; ΡΟ 149, 9800. 

2. ΡΟ 149, 9400. 

3. Πέτρ. Α'. α', 24. 

4. Ήσαΐου μ', 6. 

5. ΡΟ 149, 940Β. 

6. Αυτόθι. 

V. ΡΟ 149, 944Β. 
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τά πάθη ταύτα καταλαμβάνουν τον άνθρωπον έν έξουσία, άλλ’ όχι άπαραι- 

τήτως πάντα άνθρωπον, διά τούτο γράφων ό συγγρ. περί τού καλού άρχοντας 

λέγει ότι ούτος εξουσιάζει τού φθόνου, τής πενίας καί τής ηδονής1. "Αν όμως 

ό καλός αρχών έξουσιάζη τούτων, είναι δέ ταύτα όσα άπαντώνται κατά τήν 

ένάσκησιν τής έξουσίας, συνάγεται ότι ό άνθρωπος έν έξουσία δεν καταλαμ- 

βάνεται οπωσδήποτε υπό τών νοσημάτων τούτων, άλλ’ ότι αύτοπροαιρέτως 

υποτάσσεται ή όχι εις αύτά. Πάντούς ό άσκών τήν έξουσίαν ρέπει προς τά έν 

λόγω πάθη. Ό ερως τής δόξης ισχυρότερου παντός άλλου συντελεί, κατά 

τού συγγρ., εις τό νά άσχημονή ή ψυχή τού άγαπώντος τήν δόξαν2. Εις τά 

άλλα νοσήματα δέον νά προστεθή καί τό πάθος τής φιλαρχίας, τό οποίον κα- 

ταλαμ.βάνον τον άνθρωπον τον οδηγεί εις τήν άταξίαν, ήτοι τήν έκτος τού 

Θεοΰ τάξιν. Κατά τον συγγρ. είναι αδύνατον νά ζήση κατά Χριστόν 3 6 κυ¬ 

ριευμένος υπό τοιούτων παθών. 'Η θρησκευτική όμως ζωή ήτο διά τούς πε¬ 

ρισσοτέρους τών άνθρώπων τής έποχής τού συγγρ. κατάστασις, ή δέ μετά τού 

Θεού ένωσις τό ζητούμενου. Συνάγεται άρα οτι, έφ’ οσον τό πάθος τής φιλαρ- 

χίας οδηγεί ·άφ’ εαυτού τον άνθρωπον μακράν τής άληθείας, ένθα δεν υπάρ¬ 

χει δυνατότης βιώσεως τής κατά Χριστόν ζωής, πρέπει οί άνθρωποι νά άπο- 

φεύγουν νά καταληφθούν υπό τού πάθους τής φιλαρχίας, άρα νά μή έπιδιώ- 

κουν άξιώματα. Τό συμπέρασμα, αν καί επεται άβιάστως, έν τούτοις δεν έκ- 

τίθεται καί λόγω σεβασμού τής έλευθερίας τών ακροατών - αναγνωστών, άλλά 

καί διότι δεν άποκλείει ό συγγρ. τήν δυνατότητα ύπάρξεως καλού άρχοντος, 

χαρακτήριζαμένου πρώτον μέν έκ τού βαθμού τής κατισχύσεώς του έπί τών 

παθών, είτα δέ έκ τής συμμορφώσεώς του προς τό δέον, τό υπαγορευόμενου 

υπό τής ύποτασσομ.ένης συνειδήσεως εις τον νόμον του πνεύματος καί όχι 

εις τόν άντιστρατευόμενον αυτόν νόμον τής σαρκός4. Παρ’ όλον δέ ότι τά 

προηγηθέντα δύνανται νά άποτρέψουν, τόν θεωροΰντα έαυτόν άδύνατον διά 

παρόμοια παλαίσματα, άπό τήν άποδοχήν άξιωμάτων ό συγγρ. έπιφέρει καί 

άλλα αποδεικτικά τής γνώμ.ης του έπιχειρήματα. 

Ούτω παρουσιάζεται ώς άδυναμία ή ευχέρεια ήν έ'χει ό έν έξουσία αρχών 

νά διατάσση καί νά έξαναγκάζη τούς άρχομένους εις υποταγήν εις τά ίδικά 

του κελεύσματα5. 'ΙΙ δυνατότης αύτη, κατά τόν συγγρ., είναι τό πρώτον 

καί κύριον τών έμποδίων προς τήν κατά Θεόν ζωήν, διότι ή ένέργεια τού δια- 

τάσσειν, άκολουθουμένη ύπό τής έκτελέσεως τών διαταγών έπάγεται εις τήν 

1. ΡΟ 149, 940Β. 

2. ΡΟ 149, 940Λ. 

3. Ούκ εστι ταυτής (80. δόξης) έρώντα ζήσαι. βίον έστανρωμένον, ΡΟ Ιό9, 940Β. 

4. Ή άντινομική φύσις του ανθρώπου είναι γεγονός μαρτυρούμενον ύπό πάντων, 

δ. Μ α X \ν 6 ό ο γ, ννίτίδοΙιαΓΙ υηθ Οβδείδοΐιαίΐ (Οπιηάπδδ άθΐ’ Λ^ΓδίβΙιοη- 

δοη 3οζΐο1ο£Ϊ6), Τϋθΐο'οη 19564, σ. 28. 
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ψυχήν του άρχοντος ήδονήν1. Ή ηδονή όμως ώς πάθος τής ψυχής, οχι μό¬ 

νον άποτρέπει τον άνθρωπον του δρόμου τής άρετής, άλλ’ έπιπροσθέτως, 

καί σχετικώς προς τήν εξουσίαν, πολλούς (80. άρχοντας) άκοντας εις τό ύβρί- 

ζειν ένέβαλε καί θυμόν ήγειρε καί χαλινόν γλώσσης άφείλε καί Ουράν άνεπε- 

τασε στόματος, ώσπερ υπό πνεύματος τήν ψυχήν άναρριπίζουσα καί εις τον 

έσχατον των κακών βυθόν τό σκάφος καταποντίζουσα2. Ούτως ό ά.ρχων ο 

καταλαμβανόμενος υπό τής ήδονής τής εξουσίας μετασχηματίζεται εις τύ¬ 

ραννον. Ό Νικόλαος ό Μυστικός περιγράφουν τον τύραννον παραθέτει τά εξής: 

πας τύραννος καί άπιστος καί ψενστης καί παράνομος καί άδικος καί τό κε- 

φάλαιον τής κακίας, μή νομίζων είναι Θεόν πρόνοιαν μηδ’ υπό τής εκείνου 

κρίσεως τε καί νεύσεως τά ανθρώπινα διοικεϊσθαι καί άρχάς καί εξουσίας 

διανέμεσθαι τοϊς άνθρώποις3. Τύραννος λοιπόν δεν είναι διότι αύτοπροαιρέτως 

απλώς ενεργεί, άλλ’ ώς παραβαίνουν τον νόμον του Θεού διά τής αμαρτωλής 

του συμπεριφοράς. "Η καταβύθισις του σκάφους τής πολιτείας, είναι άπότο- 

κος τής διακυβερνήσεως τής πολιτείας κατά τάς έπιταγάς τής ήδονής, ή 

οποία δυνατόν νά καταλάβη τούς έν έξουσίφ ευρισκομένους καί διατάσσοντας 

άνθρώπους. *Η πολιτεία λοιπόν ή οποία διοικεΐται κατά τάς ορέξεις τού 

άρχοντος οδηγείται κατά τόν συγγρ. εις όλεθρον. 

’Άρα τό κατ’ εξοχήν άρμόζον εις τήν εξουσίαν, τό διατάσσειν, λόγω 

τής εύκολίας μεθ’ ής γεννά εις τήν ψυχήν τού διατάσσοντας τήν ήδονήν, φθά¬ 

νει καί άφ’ έαυτου νά μετασχηματίση ένα, ασθενή βεβαίως όσον άφορά εις 

τήν δυνατότητα κατισχύσεως επί των παθών του, άρχοντα εις τύραννον. Η 

τυραννία όμως είναι ύβρις καί αναίδεια προς τόν θειον νόμον, ώς υποσκε- 

λίζουσα τούτον, ώς τοιαύτη δέ συνιστά επίσης άπομάκρυνσιν έκ τής αρχής 

κατά τήν οποίαν δοτήρ τής εξουσίας είναι ό Θεός, ο δέ άνθρωπος εντολοδο- 

γοςΐ Ούτως ή τυραννία προβάλλει τόν άνθρωπον ύπερμέτρως καί τόν θεωρεί-, 

ώς πηγήν τής εξουσίας. 

"Αν μόνη ή έκ τής φιλαρχίας καί καταλήψεως τής εξουσίας ήδονή όδη- 

γή τόν άνθρωπον εις τήν τυραννίαν, τότε συνάγεται άβιάστως πού οδηγείται 

ό κατασχεθείς καί υπό των άλλων νοσημάτων, ήτοι τού φθόνου ή τού έτι ίσχυ- 

ροτέρου, τής φιλοχρηματίας. Όλόκληρον τήν ένάτην διάλεξιν άφιέρωσεν ο 

Θ. Μελιτηνιώτης4 εις αύτήν γράφων συν τοΐς άλλοις : ο χρημάτων ερών 

ου μόνον ουκ αγαπά κατά τήν εντολήν τούς εχθρούς, άλλά καί τούς φίλους 

μισεί. . . καί οντω τυραννικόν έστι τό τής φιλαργυρίας πάθος . . . καί δσω- 

1. ΡΟ 149, 944Β. 

2. ΡΟ 149, 941ΒΟ. 

3. Νικολάου Μυστικού Τω Συμεών άρχοντι Βουλγαρίας, ΡΟ 111, 49ΒΟ. (=.Τοη- 

]<ϊη.5 - ν^θδίβπηίί, σ. 30,69 - 72). 

4. ΡΟ 149, 973Α - 988Β. 
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περ άν σ.ντή μάλλον \ δονλενωσι, τοσοντω τά τής ήδονής ανξεται. Διό καί 

ταύτη μάλιστα ανίατον τό νόσημα γίνεται, καί δυσάλωτον τό θηρίον1. Ό 

έν εξουσία ευρισκόμενος άνθροοπος άπομακρύνεται από τού Θεού καί μετα¬ 

σχηματίζεται λοιπόν εις τύραννον άφ’ ής καταληφθή υπό τών άναφερθέντων 

νοσημάτων τής ψυχής. Ό λόγος διά τόν όποιον καταλαμβάνεται υπό τοιού- 

των παθών άποδίδεται εις τήν έπιθυμίαν τήν οποίαν άποκτοΰν οί άνθρωποι 

νά τούς αναγνωρίζουν ώς έξουσιαστάς οί άρχόμενοι, καί νά τούς αποδίδουν 

οί υπήκοοί των τόν άπαιτούμενον σεβασμόν, τήν προσήκουσαν δηλονότι εις 

τό άξίωμά των δόξαν καί τιμήν2. 

Επομένως, κατά τόν συγγρ., ό άνθρωπος πρέπει νά άποφεύγη τήν έξου- 

σίαν, παρομοιαζομένην προς βραχείας διάρκειας άνθη, κυρίως διότι ή εφεσις 

προς άπόκτησιν τής έκ τού άρχειν δόξης γεννά είς τήν ψυχήν πλήθος παθών 

άπαγορευόντων τήν μετά του Θεού συνάφειαν καί κοινωνίαν. Έκτος δέ τής 

πιθανής άτομικής του καταστροφής πρέπει νά άποφεύγη τις τήν έξουσίαν 

καί διότι, εάν δεν πολιτεύεται συμφώνως προς τον θειον νόμον, οδηγείται 

τό σκάφος τής πολιτείας είς τόν όλεθρόν, Τό οτι όμως πάντα ταΰτα έπακο- 

λουθοΰν είς τήν άσκησιν τής εξουσίας, γεννά άναγκαίως το πρόβλημ,α άσκή- 

σεως αύτής συμφώνως ή μή προς τόν νόμον τού Θεού, διότι ό άνθριυπος ύπε- 

φρονών καί θεωρών εαυτόν δοτήρα τής έξουσίας άντιτίθεται οπωσδήποτε είς 

τήν θέλησιν τού Θεού. 

Έν συνεχεία Οά παρουσιασθοΰν αί άπόψεις τού Θ. Μελιτηνιώτου περί 

τής άσκήσεως τής έξουσίας κατά τόν νόμον τών ανθρώπων καί κατά τόν νό¬ 

μον τού Θεού. 

5. Ή εξ ανθρώπων δόξα 

Επόμενος ό Μελιτηνιώτης είς τήν αρχήν καθ’ ήν παν δ τι προέρχεται 

από τίνος είναι κατωτέρας αξίας τού έξ ού προέρχεται —τό γένος είναι εύρύ- 

τερον τού είδους—, δεδομένου δέ οτι τούς άνθρώπους ήδη έχει χαρακτηρίσει 

εύτελεστέρους σκιάς καί ονείρων, φρονεί οτι ή δόξα τών άνθρούπο^ν είναι πολ- 

λω μάλλον εντελέστερα2" συνάγεται δ’ έν συνεχεία οτι εύκόλως ή δόξα αύτη 

εξαφανίζεται. Έάν δέ πρέπει τι νά άξιολογήται ώς προς τήν άντοχήν του 

είς τήν φθοράν, τότε ή έξ ανθρώπων δόξα θά έχη άσφαλώς λίαν μικράν βα¬ 

θμολογίαν. Γράφων ταΰτα ό συγγρ. άκολουθεΐ τόν Απόστολον Πέτρον τόν 

1. ΡΟ 149, 9730Ό - 976Α. ΠροστεΟήτω οτι κατά τόν συγγρ. Οί βονλόμενοι πλον- 

τεϊν έμπίπτονσιν είς πειρασμόν και έπιθνμίας άνοήτους, ΡΟ 149, 9000. 5Εκ τούτου και 

ό φιλάργυρος παρουσιάζεται άλλου ώς δαιμονιζόμενος, ΡΟ 149, 916Α, 917Β κέξ. 

2. 'Η τιμή καί ή δόξα ταυτίζονται ύπό τού συγγρ. Πβ. ΡΟ 149, 940Α. 

3. ΡΟ 149, 9400. 
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παρομοιάζοντα την δόξαν προς τά άνθη1, διασαφών δέ προσθέτει, τί άνθους 

χόρτου εντελέστερον γένοιτ άν2. Χαρακτηρίζων ουτω τήν δόξαν, έχει έν 

νω τό φθαρτόν αυτής, έξ ου καί έν συνεχεία ώς τό κατ’ εξοχήν γνώρισμα αυ¬ 

τής αναγράφει τό ενμόραντον, καί οτι ή έκ τής δόξης προερχομένη ηδονή ονπω 

εφανη και άπεπτη3. ’Άρα ή έξ ανθρώπων δόξα, εχουσα μικράν διάρκειαν 

χρονικήν, διά τόν άποβλέποντα εις τήν κτήσιν των άφθάρτων πρέπει νά απορ¬ 

ρίπτεται. 

Περαιτέρω δέ θά προσθέση ότι ό αρχών ό άναζητών άποκλειστικώς και 

μόνον τήν έκτίμησιν των ανθρώπων, αύτομάτως καθίσταται εξουσιαζόμενος 

ύπ’ αύτής ταύτης τής δόξης4, ύφ’ ής κατεχόμενος υποτάσσεται εις ένα έκα¬ 

στον των υπηκόων του παρά των όποιων άόκνως έπεζήτει τήν άπόδοσιν τής 

τιμής μεταπίπτων ούτως από κυρίου εις δοΰλον. Θεο^ρεΐ δ’ αύτόν δουλεύοντα 

ονχ ένϊ δεσπότη μόνον, άλλα καί δνσϊ καί μυρίοις διάφορο, έπιτάττουσιν ύπα- 

κονοντα5. Πέρα τής όρθότητος του διατυπουμένου συμπεράσματος ό συγγρ. 

συμφωνεί προς τήν ιδέαν του ανθρώπου ώς προσώπου υπευθύνου, δρώντος καί 

πράττοντος κατά τόν έφ’ ήμϊν φυσικόν νόμον τής συνειδήσεως καί άφορών- 

τος, κατά τήν έκτέλεσιν των πράξεών του, άποκλειστικώς καί μόνον προς τήν 

αληθή δόξαν6, ώς τοιαύτη δέ άσφαλώς είναι αδύνατον νά θεωρηθή ή άνθρω- 

πίνη διά τούς άνωτέρω έκτεθέντας λόγους. Ή παρέκκλισις έκ τής αρχής ταύ¬ 

της, ή άντικατάστασις δηλ. του θείου νόμου διά τής βουλήσεως τού συνεχώς 

τρεπομένου ανθρώπου, έπιφέρει τόν υποβιβασμόν του ανθρώπου εις τήν τά- 

ξιν τών δούλοι, πράγμα τό όποιον φαίνεται έναργέστερον εις εκείνον ό όποιος 

νομίζει οτι έξουσιάζει. Τούτο καί σήμερον γίνεται φανερόν είς τήν ύποδού- 

λωσιν τού βιομηχανικού άνθρώπου είς τήν δουλείαν τών μηχανών παρ’ όλον 

ότι ούτος νομίζει ότι τάς εξουσιάζει ώς κινών ή παύων αύτάς7. 'Η έν λόγω 

ύποδούλωσις τού άνθρούπου καί δή τού ύποτασσομένου είς τήν ομάδα ηγέτου 

1. Πέτρ. Α', α', 24. 

2. ΡΟ 149, 9400. 

3. ΡΟ 149, 941Α. 

4. ΡΟ 149, 9400. 

5. ΡΟ 149, 9400. 

6. Είς τήν δευτέραν τών δίαλέξεών του έπιγραφομένην οτι ον δνσκατόρθωτος ονιΤ 

έπίπονος ή άρετή, εάν κατά ταύτην έθέλωμεν ζην, ΡΟ 149, 8920- 8970 άπαντών είς τό 

ερώτημα τί ποτέ έστιν άνθρωπος λέγει ό συγγρ. ότι είναι εκείνος ό όποιος ώς αν νεκρός 

προς νεκρόν ακίνητος γένοιτο, ουτω μετά ακρίβειας τής φύσεως τά σκιρτήματα κατευνά¬ 

ζουν . . . έρρωμένω τώ λόγιαμώ τήν φύσιν ήνιοχήσας και περιγενόμενος τών άτακτων σκιρ¬ 

τήματος, και πόσης τής τον παρόντος βίου -καταγελΑσας ευημερίας, άτε δή π.ρός μόνην 

τήν αληθή δόξαν έπτοημένος, ΡΟ 149, 8920. 

7. ΙΙβ. Β. Ν. Τατάκη, Σκέψη καί Ελευθερία, ενθ5 άνωτ., σ. 216. 
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διδάσκεται καί υπό τής σημερινής κοινωνικής ψυχολογίας1. Τούτο όμως μαρτυ¬ 

ρεί καί τήν βαθεΐαν σκέψιν τού συγγρ., αλλά καί τήν διαφορετικήν άντιμετώπι- 

σιν τού θέματος λόγω τής διαφόρου αφετηρίας καί τού έπίσης διαφόρου νοητού 

πλαισίου τής έξετάσεως, υπό τού Θ. Μελιτηνιώτου καί τής συγχρόνου ψυχο¬ 

λογίας αντιστοίχως. 'Η σύγχρονος κοινωνιολογία καταλήγει είς τό ώς άνω 

συμπέρασμα έξετάζουσα τήν κοινωνίαν ώς μηχανικήν δομήν έκδηλουμένην 

καί μετρουμένην ποσοτικώς, στατιστικώς, άριθμητικώς. Άντιθέτως ό συγγρ. 

καταλήγει εις τό συμπέρασμά του έξετάζων τόν άνθρωπον έκ τής θέσεώς του 

καί τής άποστάσεώς του από τής σφαίρας τού πνεύματος 2 καί τού άεί μέ¬ 

να ντο ς νόμου. Ό άνθρωπος καθίσταται δούλος επειδή ακολουθεί τό άνθρώ- 

πινον καί ά.ποχωρίζεται τού θείου, όταν μάλιστα νομίζη ότι ανέρχεται, διότι 

συνάγει τούτο έκ τής ποσοστιαίας αναλογίας τών άποδιδόντων τήν τιμήν 

—όπως βεβαίως αξιολογούνται τά σημερινά πράγματα— τότε όσον περισσό¬ 

τερον επιζητεί έκτίμησιν, τόσον περισσότερον ύποδουλοΰται, άρα άποδυνα- 

ναμούται· διό καί ό Θ. Μελιτηνιώτης γράφει ότι δσον άν έπαρθη και λάμψη 

(80. τά άνθρώπινα) τοσοντφ μείζονα τήν πτώσιν εργάζεται3. 'Η ά.ποδοχή 

κατά ταΰτα καί ή έπιζήτησις τών έπευφημιών τών άνθρώπων, άν είναι αύτο- 

σκοπός τού έξουσιάζοντος, είναι επικίνδυνος. Διά νά μή ύπάρξη δέ τυχόν 

επιφύλαξις προσθέτει ό Θ. Μελιτηνιώτης ότι τό ενδοκιμεϊν καί προκόπτειν 

εν δήμφ, δσω λαμπρότερον ποιεί, τοσοντφ μείζονς τους κινδύνους εχει καί 

τάς φροντίδας και τάς άθυμίας*. Έάν όμως η φροντίς καί ή άθυμία είναι τό 

συναγόμενον έκ τής προσηλώσεως τού άρχοντος είς τήν επιθυμίαν του πώς 

νά άρέσκη. είς τό πλήθος τών άνθρούπων, τότε τό άποκομιζόμενον κέρδος είναι 

αρνητικόν, καθ’ οσον ούτε ή άθυμία ούτε ή περί τά γήϊνα φροντίς δύνανται νά 

ωφελήσουν ποσώς τήν ψυχήν5. Άντιθέτως ή προσήλωσις είς τήν έξ άνθρώπων 

δόξαν τήν ψυχήν έκτραχηλίζειν εϊωθε**. Αφού λοιπόν ό αρχών μετασχηματί¬ 

ζεται είς δοΰλον7 τότε καί ή εξουσία του δέν θά είναι εξουσία, άλλά νβρις, 

1. λ. Μ 3. ί δ ο η η β υ ν β, Ρδχο1ιοίο§ΐο δοοΐ&ΐβ, ΡϋΡ, μτφρ. Δ. Κατσαρδέλ- 

λου, ’ Αθήνα ι (I. Ν. Ζαχαρόπουλος) 1964, σ. 97. 

2. ΙΙβ. καί Ν. Μ π ε ρ δ ι ά γ ι ε φ, Βασίλειο του πνεύματος καί βασίλειο του Καί- 

σαρος, μτφρ. Β. Γ. Γιούλτση, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 62. 

3. ΡΟ 149, 940Π. 

4. ΡΟ 149, 94ΙΟ. 

5. Ακόμη καί άν ήτο μόνιμος ή δόξα ή έκ τών άνθρώπων —πηγή τής φροντίδος 

καί τής άθυμίας— τί τήν ψυχήν ώφελήσαι ϊσχνσεν άν ; πάντως ονδέν, ΡΟ 149, 9400. 

6. ΡΟ 149, 941ΟΌ. 

7. Ό Πλάτων παραπλησίως συνεπέραινε τήν κατάστασιν τής δουλείας έκ τής 

υπερβολικής έλευθερίας: ή άγαν ελευθερία έοικεν ονκ είς άλλο τι ή είς άγαν δουλείαν μετα- 

βάλλ.ειν καί ιδιώτη και πόλει, Πολιτείας Η, 5 648.. 
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γέλως. κωμωδία1. 'Ο συγγρ·. δίδει μεγαλυτέραν βαρύτητα εις τήν ορθήν 

χρήσιν του λογικού 2 τού μή άφισταμένου τού νόμου τού Θεού τού παρέ- 

χοντος τήν ελευθερίαν, καί όχι εις τήν υποταγήν καί άνάγκην τήν επιζητού¬ 

σαν τήν έκ των άνθρώπων άπόλαυσιν τής τιμής. 

Ό βίος όμως των άνθρώπων, κατά τον Θεόδ. Μελιτηνιώτην, οντα συνει¬ 

δητόν Χριστιανόν, δεν περατούται διά τού θανάτου 3 άντιθέτως ό τρόπος 

τής διαβιώσεως εις τήν παρούσαν ζωήν συνιστα καί τήν ποιότητα τής προσ- 

δοκωμένης, έξ ού καί προσθέτει ότι τό άργειν έπικννδύνως ( = τό άποζη- 

τεϊν ,κατά τήν άσκησιν τής εξουσίας τήν έκτίμησιν των άνθρώπων) επιφέρει 

τον άτελ^εύτητον κολασμόν εις τον μέλλοντα αιώνα4. Τούτο είναι αύτονόη- 

τον, αφού ό ούτως πολιτευσάμενος άπελάκτισε τον χορηγόν τής έξουσίας, 

έθεσε δέ ώς κριτήριου ταύτης τήν δόξαν των άνθρώπων, άποτέλεσμα τούτου 

ό άποχωρισμός έκ τού Θεού. 'Η άπόστασις όμως άπό τού Θεού δεν συνιστα 

ορθόν τρόπον ζωής κατά τον συγγρ. διό καί γράφων περί τούτου φρονεί ότι 

είναι ή ζωή αντη . . . νέκρωσις5, ούς τοιαύτη όμως ούδεμίαν παρέχει δυνατό¬ 

τητα άπαλλαγής έκ τής φθοράς άρα καί επιστροφής προς τον Θεόν6 7. Ό 

άνθρωπος έν τούτοις βιολογικώς, ίατρικώς, φιλοσοφικώς κλπ. δέν φροντίζει 

εί μή διά τήν άπαλλαγήν άπό τής φθοράς. Έάν άμετανοήτως μένη εις τήν 

φθοράν, συνεκτιμωμένης τής άναμενούσης, διά τούς πιστεύοντας, δικαίας 

τιμωρίας, δέν είναι δυνατόν παρά νά μά,ς προξενήση λύπην καί νά μά.ς φέρη 

δάκρυα διά τήν απώλειαν τού ούτως πολιτευσαμένου άρχοντος. Ό συγγρ. 

λέγει άλλαχοΰ σχετικώς : Δακρόωμεν και ταλανίζω μεν τους έν άσελγεία και 

πονηριά και τοϊς έσχάτοις ζώντας κακοϊς, καν διάδημα και άλωνργίδα περί- 

κεινται, προς αυτόν άναβάντες τον βασιλικόν θρόνον, καν τής οικουμένης κρα- 

τώσι πόσης ονδέν γάρ όντως άθλιώτερον τής οϋτω διακειμένης ψυχής, καν 

άπασαν ύποτεταγμένην έχη τήν οικουμένην"1. 

1. ΡΟ 149, 940Β. Άλλαχοΰ παρατηρεί: "Λν φοβηΟήτι: ανθρώπους, και νπ αυτών 

καταγελασθήσεσθε· άν δέ τον Θεόν, καί άνθρώποις αίδέσιμοι έσεσΰε, ΡΟ 149, 968 ϋ. 

2. Πβ. καί τό έξης : καταγέλαστος είναι δόξειεν αν τοΐς άοχομένοις, ότι στέφανον 

μέν φυρεϊ λιθοκό?Λητον καί χρυσοϋν, σιυσφροσννΐ] δέ ονκ έστεφάνωται, ΡΟ 149, 9440. 

3. Σήμερον ή άποψις αΰτη εις τά επίπεδα τής κοινωνικής ψυχολογίας, τής νομοθε¬ 

σίας κλπ. άν δέν έχει διαγραφή έχει άπωθηθή τελείως, άλλως δέν εξηγούνται προσπάθειαι 

καταργήσεως τής οικογένειας διά τής χαλαρώσεως του δεσμού του γάμου έπικαλούμεναι 

προς τούτο τόν σύγχρονον τρόπον ζωής, σύμφωνον προς τήν δόξαν των άνθρώπων καί τήν 

εύδαιμονιστικήν άντίληψιν. 

4. ΡΟ 149, 945ΑΒ. 

5. ΡΟ 149, 940Β. 

6. Καν μυρία έχη κατορθώματα ό τοιοντυς, δνσκόλ,ως εις τήν τον Θεόν βασιλείαν 

εισέρχεται, ΡΟ 149, 9410. 

7. ΡΟ 149, 892Α. 

1 
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Επομένως ή προερχόμενη έκ τής εις τήν των άνθρώπων δόξαν προσ- 

κολλήσεως άπόλαυσις δέν είναι παρά θάνατος καί φθορά, ήτοι παν άλλο ή 

έκτίμησις καί δόξα τού ήγεμόνος καί διά τήν επίγειον καί διά τήν μετά θάνα¬ 

τον ζωήν. 

6. Ή έκ 0€θϋ δόξα 

Άντιθέτως προς τήν έκ των άνθρώπων φθαρτήν καί εφήμερου 

ή έκ τού Θεού είναι άνώλεθρος και ταύτην προβάλλει ό συγγρ.. ένω προηγου¬ 

μένως άπέτρεπε τούς άρχοντας άπό τής άναζητήσεως τής έκ των άνθρώπων 

δόξης, γράφων, εί βουλόμεθα δό'ξης εράν δόξης έρώμεν, άλλα τής αθανά¬ 

του1. Πολλά είναι δυνατόν νά λεχθούν περί τού προς τόν Θεόν έρωτος, θέ¬ 

ματος τής τε θύραθεν καί τής χριστιανικής γραμματείας2, εις τήν οποίαν δε¬ 

σπόζει ή τάσις τής κατανοήσεως υπό των άνθρώπων τής άποστάσεως αυτών 

έκ τού Θεού. Ή συνειδητοποίησις δέ της έν λόγω άπομακρύνσεως γεννά εις 

τον άνθρωπον την επιθυμίαν τής προς τόν Θεόν επιστροφής.. Ή πορεία προς 

τόν Θεόν συνιστα άρνησιν τού κόσμου, φυγήν έκ τού κόσμου. Καί ό Πλάτων 

διαβλέπων τήν άσημαντότητα των ανθρωπίνων έδίδασκεν τήν έκ τού κόσμου 

φυγήν3, άλλ’ εδώ δέν εύρισκόμεθα προ πλατωνικής άπηχήσεως4, διότι ό 

Θ. Μελιτηνιώτης δέχεται ώς μοναδικήν αύθεντίαν τόν Χριστόν5. Άλλως τε 

άλλο τό περιεχόμενον τού κόσμου καί ή ιδέα τού Θεού κατά Πλάτωνα καί 

άλλο τό φεύγειν έκ τού κόσμου καί τό ένοΰσθαι καί θεωρειν τόν Θεόν κατά 

τούς Χριστιανούς6. Παρατηρητέον ότι ό συγγρ. δέν διατυποΐ θεωρητικόν 

μεταφυσικόν κήρυγμα, αφού ή έν προκειμένω γνώμη του περιέχεται εις διά- 

λεξιν άπευθυνομένην εις άνθρούπους ένεργοΰντας καί πράττοντας εις τήν πα¬ 

ρούσαν ζωήν —άσχέτως τού ότι ή αιώνιος προσδιορίζεται έκ των πράξεων 

1. ΡΟ 149, 9400. 

2. ΙΙβ. ΙΙροχείρως Κριτίαν ΒΚ 88[81]Β42, Πλωτΐνον III, 5, ε', Κλεάνθη 8ΥΡ 

I, 138, Χρύσιππον 8ΥΡ III, 180, 197, Πλάτωνα, ρδδδΪΓΠ, ιδία έν Συμποσίω, πρόσθες 

Ευσεβίου Περί του κατά Πλάτωνα έροιτος, ΡΟ 21, 1172 - 1176, επίσης Καλλίστου καί 

Ίγν. Ξανθοπούλων Περί καλού καί εκστατικού έρωτος καί θείου κάλλους. Φιλοκαλία Δ', 

σ. 278, των αυτών, πόθεν ό θείος έρως έγγίνεται τή ψυχή, αυτόθι, σσ. 327 - 328. 

3. Διό καί πειρασθαι χρή ένθένδε έκείσε φεύγειν ότι τάχιστα, φυγή δέ ομοίωσε: 

θεώ κατά τό δυνατόν. Πλάτωνος Θεαίτ. 1761). 

4. Περισσότερα περί τούτων γράφω άλλαχοΰ. 

5. ΡΟ 149, 901Β. 

6. Πβ. Θεοδώρου Εδέσσης Θεωρητικόν, Φιλοκαλία Α', σσ. 325 - 332, Πέτρου 

Δαμασκηνού Περί των οκτώ νοητών θεωριών, αύτόθι, τ. Γ', σσ. 32 - 60, Καλλίστου πατρι- 

άρχου Περί ταπεινώσεως καί θεωρίας, αύτόθι, τ. Δ', σσ. 313 - 326. Πβ. καί Β λ. Λ ό - 

σκι, 'Η θέα τοΰ Θεοΰ, μτφρ. Μ. Καλαμαρά, [Θεσσαλονίκη] 1973, καί Ν. Γ. Πολί¬ 

του, Ή προς τήν θεωρίαν όδος Ήλία του Έκδίκου, ενθ’ άνωτ., ρ3δδΪΓΠ. 
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τής παρούσης— άρα ώς τοιαύτη ή διάλεξές προβάλλει ορούς καί προϋποθέ¬ 

σεις κατορθωτούς έν τω παρόντι. 'Ο έρως επομένως προς τον Θεόν ώς καί 

ή άποφυγή καί ή απομάκρυνσής έκ της προσπάθειας τής άπολαύσεως τής έκ 

των ανθρώπων δόξης καί άντιθέτως τής άναπτύξεως τής προς τον Θεόν φυ¬ 

σικής κινήσεως τοποθετούνται εις την επίγειον παρουσίαν του ανθρώπου. 

Εις τά ανωτέρω διακρίνομεν τήν ορθόδοξον περί τής συντελουμένης κατά 

την παρούσαν ζωήν, Θεού συνεργοΰντος, θέας του Θεού, ύποστηριχθεΐσαν 

υπό τού Γρηγορίου τού Παλαμά καί των άλλων προ αυτού, μυστικών τής 

’Ορθοδόξου Ανατολής διδασκάλων1, οι όποιοι έθεώρουν τήν θέαν του φω¬ 

τός τής Μεταμορφώσεων άπόλαυσιν δίκην άρραβώνος τής μελλούσης άτε- 

λευτήτου θεωρίας2. Κατά τον Θ. Μελιτηνιώτην, ή έκ Θεοΰ δόξα ταυτίζε¬ 

ται προς τήν αλήθειαν καί μάλιστα θεωρείται άντιτιθεμένη προς τήν δόξαν 

των ανθρώπων όνομαζομένην σκιάν, ταυτοχρόνους δέ τοποθετούνται υπό τού 

συγγρ. οί χριστιανοί διαμετρικώς αντίθετοι προς τούς τήν έξω φιλοσοφίαν3 

άκολουθούντας, γράφοντος τά έξής : ημείς (δΟ. οί Χριστιανοί) δόξης έρώντες, 

μη την τής δόξης σκιάν, τοιαύτη γάρ ή παρούσα δόξα, αλλ’ αυτήν τήν αλή¬ 

θειαν ολη ψυχής προθέσει ζητώ μεν4. Κατά τρόπον σαφή ή δόξα των άνθρώ- 

πων ονομαζόμενη σκιά άντιτίθεται προς τήν αλήθειαν. Τούτο όμως έχει α¬ 

νάγκην περαιτέρω διερευνήσεως. 

Εις τήν γλώσσαν τής Ελληνικής φιλοσοφίας ή σκιά άντιτιθεμένη προς 

τήν όντως άλήθειαν οδηγεί εις τον πλατωνισμόν· έξεταστέον όμως τούτο, 

άν δηλαδή ό Θ. Μελιτηνιούτης γράφουν ταΰτα ακολουθεί ή όχι τον Πλάτωνα, 

ή πώς εννοεί την σκιάν καί τήν άλήθειαν. 

Είς τάς εννέα διαλέξεις του πέρα τής χρήσεως τού όρου σκιά δηλοΰντος 

τό ολιγοετές των ανθρώπων5 μεταχειρίζεται ό συγγρ. άλλαχού τούτον έν- 

νοών τό περιεχόμενον τής Π.Δ. Ούτω δικαιολογούν τό οτι ό Νικόδημος, ό 

μετά τού Ιωσήφ κηδεύσας τον Χριστόν, δεν ένόησεν τον παρά τού 'Αγίου 

Πνεύματος πνευματικόν άνακαινισμόν γράφει : πάντως ονχΐ σωματικήν 

(δθ. άναγέννησιν) και ήν ό Νικόδημος εννόησεν, έτι τή τον νόμον παρακαθή- 

1. Πβ. Ν. Γ. Πολίτην, ένθ’ άνωτ., σσ. 363 - 364. 

2. 'Ο άγ. Μάρκος ό Ευγενικός θά γράψη άργότερον : "Απαντες ούτοι (δθ. οί ζή- 

σαντες έν όσιότητι καί δικαιοσύνη κλπ.) χρησταίς έλπίοι τρεφόμενοι των μελλόντων, 

εξ ών ήδη τώΐ' παρόντων άπέλενσαν διά τής σής χάριτος αγαθών ώς έν άρραβώνος με- 

ρει. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Μάρκου Εφέσου του Εύγενικοΰ «Ευχή περιεκτική είς τήν ζωο¬ 

ποιόν Τριάδα», ΕΕΒΣ ΛΕ', 1966, σσ. 225 - 226. 

3. 'Τπενθυμίζω ότι ό Απόστολος έφιστά τήν προσοχήν μή τις υμάς έσται ό σν- 

λαγωγών διά τής φιλοσοφίας και κενής απάτης, κατά τήν παοάδοαιν των ανθρώπων, κατά 

τά στοιχεία τον κόσμον και ον κατά Χριστόν, Κολ. β', 8. 

4. ΡΟ 149, 941Β. 

5. Πβ. ανωτέρω, σ. 360. 
9-5-1981 
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μένος σκιά καί μηδέν υψηλών φαντασθήναι δυνάμενος . . Α Επίσης, άναφε- 

ρόμενος είς τό μυστήριον τής άναιμάκτου θυσίας καί ενθυμούμενος γνωστόν 

συμβάν περιγραφόμενον έν Π.Δ. γράφει : Ει. . . τοσαντην έσχεν ισχνν . . . 

εν τε Αίγύπτφ μέση . . . πολ,λώ μάλλον δτε ήλθεν η αλήθεια τής σκιάς παοα- 

δραμούσης. Εί τήν σκ,ιάν οντοος ό θάνατος έφριξε, την αλήθειαν αυτήν πώ-, 

ονκ άν έφοβήθη 2; Αλλά, έκτος τών ανωτέρω, όπου αναμφίβολους γίνεται 

φανερόν ότι ή σκιά ταυτίζεται πρός τήν Π.Δ., ό συγγρ., κατα πάσαν πιθα¬ 

νότητα, διά νά άποφύγη έπί τού προκειμένου άποδοθησόμενον πλατωνισμόν, 

προτρέπουν δέ τούς άκροατάς - άναγνώστας νά άκολουθοΰν χριστιανικήν συμ¬ 

περιφοράν έναντι τών εχθρών, γράφει : τους εχθρούς λυπεϊν καί τούς κολα¬ 

κεύοντας εύεργετεϊν, φυγή πάντες φεύγω μεν*. Ό Πλάτων όμως άντιθέτως 

έδίδασκεν ώς αυτή έστιν άνδρός άρετή ικανόν είναι τα τής πολεως πραττειν 

καί πράττοντα τους μέν φίλους εν ποιεϊν, τούς δ" εχθρούς κακώς και αυτόν 

ενλαβεϊσθαι μηδέν τοιοϋτον παθεϊν4. Είναι προφανής ή αντιθεσις τοΰ Θ. 

Μελιτηνιώτου πρός τον Πλάτωνα, άλλα καί πρός τήν έν γένει σχετικήν φιλο¬ 

σοφίαν τών άρχαίων Ελλήνων5. Αΰτη καθίσταται έναργεστέρα έκ τοΰ ότι άμ- 

φότεροι υποστηρίζουν όλως αντιθέτους απόψεις αναφερομενοι όμως Ας διακυ 

βέρνησιν. Άλλα πώς θά συνεβιβάζετο νά άκολουθή πλατωνικάς θέσεις ό Θ. 

Μελιτηνιώτης, ό καθ’ έκάστην προτρέπων τούς χριστιανούς είς άγάπησιν αλ- 

λήλων, τοΰ Πλάτωνος διδάσκοντος τήν επιλογήν τών άνθρούπων; 

Κατά ταΰτα, αφού ή χρησιμοποίησή τοΰ όρου σκιά, είναι άδυνατον νά 

μαρτυρή ενταύθα πλατωνικήν έπίδρασιν, φανερόν οτι και η αλήθεια έχει διά¬ 

φορον σημασίαν τής κατά Πλάτουνα αλήθειας. 

Είναι γνωστόν ότι ό ιδρυτής τού χριστιανισμού μεταξύ άλλων συναφών 

είπεν· "Εγώ είμι ή οδός καί ή άλήθεια καί ή ζωή6, αφού δέ Χριστός ,καί ά- 

λήθεια ταυτίζονται, ή άγάπησις καί ή έφεσις πρός τήν άλήθειαν πρέπει νά 

θεουρηθή ώς άγάπησις καί ένωσις μετά τοΰ Χριστού. Άν λοιπόν ή δόξα ή 

τών ανθρώπων συνιστα άπομάκρυνσιν άπό τού Θεού, η ζητησις τής άλλης 

δόξης συνιστα ταύτισιν πρός τόν Θεόν. 'Ο άρχων λοιπόν ο οποίος, επιζητεί 

1. ΡΟ 149, 949Β. 

2. ΡΟ 149, 960Β. 

3. ΡΟ 149, 941Β. 

4. Πλάτωνος Μενών 71 θ, ( 

5. Ό Ησίοδος εγραφεν : τόν φιλέυντα φιλείν, καί τώ πρυσιόντι προσεΐναι. \ και 

δόμεν ος κεν δω, και μή δόμεν δ; κεν μή δω, "Εργα κ. Ήμέρ. 353 - 4. Άλλα κοιί ο Σο¬ 

φοκλής συμπεραίνει· ούκ οϋν γέλως ήδιστος εις εχθρούς γελάν ; Αίας 79. Ό Ξενοφών 

επίσης γράφει : και μην πλείστου γε δοκεϊ άνήρ έπαινον άξιος είναι, δς άν φθάνη τούς μέν 

πολεμίους κακώς ποιών τούς δέ φίλους ευεργετών, Άπομν. Π, 3, 14. 

6. Ίωώνν. ιδή 6. ■ 

ΕΕΒΣ, ΜΔ' 24 
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την εκ Θεοΰ δόξαν είναι δ ζών κατά Χριστόν βίον ένάρετον, ό εχων ώς γνώ¬ 

μονα των πράξεων του την Εύαγγελικήν αλήθειαν. Τούτο εχων κατά νουν 

ό Θ. Μελιτηνιώτης και γράφουν περί των φιλούντων την δόξαν των ανθρώ¬ 

πων, φρονεί ότι ούτοι άδυνατοΰν νά ζήσουν βίον έσταυρωμένον1 παρέχων 

ούτως εις ημάς την δυνατότητα συναγωγής συμπεράσμ,ατος έκ τού άντιθέτου, 

κατα το οποίον μονον οι μή φιλούντες την δόξαν των ανθρώπων δύνανται νά 

ζησουν βιον εσταυρωμένον, ήτοι βίον χριστιανικόν2. 

Κατα τόν Θ. Μελιτηνιώτην λοιπόν ό αρχών, ό όντως αρχών, πρέπει νά τείνη 

προς την αλήθειαν - Χρίστον, όπερ καί μόνον παρέχει την δυνατότητα τού χα¬ 

ρακτηρισμού του ως άξιου άρχοντος, αφού μόνον ό άληθής χριστιανός δύναται 

να εύρεθή ύπεράνω φθόνου καί φιλοχρηματίας3 4. 'Τποστηρίζει ότι ό ταντης 

(δθ. της δοξης τής εκ των ανθρώπων) περιγενόμσνος καί φθόνον καί φιλοχρη¬ 

ματίας και των άλλων απάντων χαλεπών νοσημάτων περιέσται*. 'Η κατα- 

νικησις όμως των παθών—αναγκαία διά την σωτηρίαν των ανθρώπων — εις 

τον άρχοντα επιτρεπει ορθήν διακυβέρνησιν, καθ’ όσον ούτος προκειμένου 

να νικηση τα πάθη του έχρησιμοποίησε τό λογικόν του καί μάλιστα εξύψωσε 

και εθεσε τούτο εξουσιαστην των παθών του, αυτός δέ ό άνθρωπος ο τοϊς πά- 

θεσι τής ψυχής τόν λογισμόν έπιστήσας ραδίως άν έπισταίη καί άνθρώποις 

μετά των θειων νομών5. "Οταν δέ γίνη τούτο κατορθωτόν, ήτοι έμφανισθή 

άρχων εξουσιάζων των παθών του καί διοικών κατά τόν θειον νόμον δικαίως, 

ουτος θεωρείται ώς ό καλός πατήρ6, ό φροντίζουν περί τών άρχομένο^ν ώς 

τέκνων του. 'Η σχέσις αυτή πατρός τέκνων θά έχη ώς άποτέλεσμα τό εξής 

απαραίτητον : ο άρχων νά άγαπάται υπό τών άρχομένων, εις μεγαλύτερον 

μαλιστα βαθμόν τής άποδιδομένης αγάπης τών τέκνων προς τόν πατέρα, 

διότι, όπως γράφει ό Θ. Μελιτηνιώτης, όταν 6 άρχων πολιτευθή κατά Χρί¬ 

στον και κατασταθή εις την συνείδησιν τών άρχομένων ώς πατήρ, βλέπουν 

δε τούτον οι άρχόμενοι μετά πόσης ήμερότητος όμιλονντα τοϊς νπ αυτόν 

ταττομένοις, και πάντας εντεύθεν εραστάς εαυτόν καθιστώντα, καί μετ εύ¬ 

νοιας περί την αρχήν διακεΐσθαι πείθοντα, τό δυσκατόρθωτον όντως πράγμα 

και μάλιστα πόντιον δεικννον τόν άρχοντα ... καί γάρ πατέρα ον τό γεννή- 

1. ΡΟ 149, 940Β. 

2. Πβ. ΕΙ τις θέλει όπίσω μου έλθεΐν, άπαρνησάσθω εαυτόν καί όράτω τόν σταυ¬ 

ρόν αύτοΰ καί όκολουθήτω μοι, Ματθ. ις", 24. 

3. ΡΘ 149, 940Β. 

4. ΡΟγ 149, 940Β. 

5. ρα 149, 944Β. 

6. ... αυτόν (δο. τόν άρχοντα) εν πατρός τάξει τοϊς άρχομένοις είναι, ΡΟγ 149, 944Β. 

Εν τών κυρίων χαρακτηριστικών της βασιλικής εξουσίας είναι ή ευεργεσία, εις την άντί- 

θετον περίπτωσιν ήνίκα τής ευεργεσίας έξατονήση δοκεϊ κιβδηλεύειν κατά τους παλαιούς 

τόν βασιλικόν χαρακτήρα, Ίω. καί Π. Ζέπου, -Ιιΐδ Ογθ,θοο - ΓΟίηαηυΐϊΐ, τ. Β', σ. 241. 
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σαι μόνον ποιεί, άλλα καί τό φιλεϊν μετά τό γεννήσαι. Εί δέ ένθα φύσις καί 

αγάπης χρεία, πολλω μάΏ,ον ένθα χάρις υπάρχει1. 

'Η άναζήτησις τής έκ τού Θεού δόξης όντως, κατά τόν συγγρ. είναι πο¬ 

ρεία επιστροφής προς την ζωήν κατ5 αλήθειαν, ή προς ζωήν κατα τας επιτα- 

γάς τού υπερχρονικου νόμου. 'Η έπίτευξις προϋποθέτει απαλλαγήν τής προς 

τά φθαρτά ροπής, κατίσχυσιν έπί τών παθών και τών ψυχολογικών παρορμη- 

σεων καί πολιτείαν άκολουθοΰσαν άφθάρτους κανόνας δια τής ορθής χρησεως 

τού λογικού τού πειθαρχοΰντος εις τόν έν ήμίν νομον. Παντα ταυτα οδηγούν 

εις την έμφάνισιν τού όντως άρχοντος, ο οποίος διοικών ουτο.) θα απολαυη 

καί έδώ μέρος τής άναμενομένης ευτυχίας εκεί. 'Η κατά Χριστόν μάλιστα ζωή 

δεν ωφελεί μόνον τόν άρχοντα, αλλά καί τούς άρχομένους, αφού δημιουργεί 

συναισθήματα αγάπης προς τόν ηγήτορα. Είναι γνωστή η. ευτυχία τού δυνα- 

μένου νά άγαπα άνθρώπου. 'Η περίπτωσις όμως του καλού άρχοντος είναι 

κανών ή έξαίρεσις ■; Επίσης τά συναισθήματα τών άρχομένων ώς καί αί αντι¬ 

δράσεις αυτών πώς είναι ή πώς πρέπει νά είναι εις την αντίθετον περιπτω- 

σιν ; Έν τέλετ διατί πρέπει νά άποφεύγηται ή Εξουσία ; 

7. "Άρχοντες καί άρχόμενοι 

'Ως έδείχθη ή ορθή χρήσις τής εξουσίας προσιδιάζει εις τούς συνειδητούς 

Χριστιανούς, τούς γνωρίζοντας άλλως τε οτι αυτή αυτή η εξουσία εδοθη εις 

αύτούς ούχί διά την άποκόμισιν προσωπικών ή οικογενειακών —ώς συνήθους 

γίνεται— ωφελημάτων, άλλ’ ώς μέτρον κρίσεως διά τήν άπόκτησίν τής μελ¬ 

λοντικής αίωνιότητος. Δεν είναι όμως τού άρχειν μόνον ό προορισμός τής 

δοκιμασίας τού άνθρώπου, άλλα καί τού άρχεσθαι, άλλως τε η ταυτόχρονος 

υπαρξις τής τάξεως άρχόντο^ν καί άρχομένων είναι θέσεις και τού Θ. Μελι- 

τηνιώτου, άλλα καί οίουδήποτε περί τήν πολιτικήν άσχολουμένου καί περί 

τών προβλημάτων της σκεπτομένου, ή δ5 ΰπαρξις άμφοτερων είναι αποδέκτη 

διά τόν συγγρ., ώς εργον τού Θεού2. 'Τπό τό πρίσμα τούτο θα κλεισωμ,εν 

τά άφορώντα εις τήν εξουσίαν στοιχεία του Θ. Μελιτηνιωτου δια τής αναφο¬ 

ράς καί ερμηνείας τών άπόψεών του τών άναφερομένων εις τούς άρχομένους. 

Καθ’ όλην την διάρκειαν τής ιστορίας του μεσαιωνικού Ελληνισμού ή 

άξια τής υποταγής ή τής άποταγής τού θελήματος ήτο αντιστροφως ανάλο¬ 

γος προς τόν υπερβολικόν τονισμόν τού Έγώ υπό τής συγχρόνου ψυχολογίας 

τής οποίας αί βασικαί θέσεις εκκινούν έκ τής διατυπωσεως τής υπαρςεο^ς 

άπωθημένων καταστάσεων, ότι αυται δ έν συνεχεία συμπιέζουν το Εγω τού 

άνθρώπου διό καί αί διδασκαλίαι τών νεωτέρων ψυχολόγων αφορούν εις άπε- 

1. Ρα 149, 944ΒΟ. 

2. Πβ. άνωτ., σ. 359. 
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λευθερωσεις των ατόμων, των φύλων, των φυλών, των επαγγελμάτων και 

εί τίνος ετέρου. Εις τούς χρόνους όμως του συγγρ. ταΰτα ή σαν αδιανόητα. 

Αν λοιπόν συνεξετασθοΰν τά άνωτέρθ3, ήτοι πρώτον ότι ή εξουσία παρέ¬ 

χεται,· δεύτερον ότι αυτή είναι δοκιμασία, τρίτον ότι είναι φυσική ή ΰπαρξις 

αρχόντων και ερχομένων καί τέταρτον ότι ή υποταγή καί ή άποταγή του θελή¬ 

ματος συνίστουν θεμελιώδη τρόπον ζωής, γίνεται άντιληπτή ή θέσις του Θ. Με- 

λιτηνίωτου περί τής επιβαλλόμενης άντιδράσεο^ς τών άτόμων εις τήν περίπτω- 

σιν τής υπαρξεως και κακού άρχοντος. Ρητώς ό συγγρ. απαγορεύει τήν έξόντω- 

σιν τούτων1. Ούτος όμιλεΐ διά τήν άναμενομένην τιμωρίαν τών άναιρούντων τούς 

άρχοντας ως εξής: σφοδρος εσται τιμωρός ό Θεός, τούτων καταφρονουμένοον, 

και δίκην ον την τυχονα αν, αλλά και σφοδρά μεγίστην απαιτεί τον παρα- 

κουοντα. Και μάλα εικότως* ό μεν γάρ τοϊς άρχουσιν αποτασσόμενος ον τοϊς 

αρχονσιν υποτάσσεται, αλλά τώ Θεώ τώ ταΰτα νομοθετήσαντι πείθεται' ό δέ 

μη υπάκουων εκεινοις τώ Θεώ πολεμεϊ2. 'Αντιπνευματική θεούρησις τής τοι- 

αυτης γνώμης θα οδηγήση εις τό εσφαλμένου συμπέρασμα ότι ό Θ. Μελιτη- 

νίωτης είναι κατα τινα τροπον διδάσκαλος τής φιλοσοφίας τής δουλικοτητος3, 

αντιθετως η εις βάθος άνάλυσις άποδεικνύει τήν μεγάλην προσφοράν τού Χρι¬ 

στιανισμού, ο οποίος ήλευθέρωσε τον άνθρωπον έκ τής εξουσίας τής κοινω¬ 

νίας και τού κράτους, υποτάσσουν δέ τούτον εις τον Θεόν «άπεκάλυψε μέσα 

εις τον άνθρωπον την πνευματικήν αρχήν τήν μή έξαρτωμένην έκ τού κόσμου 

ούτε έκ τής φυσεως ούτε εκ τής κοινωνίας, άλλ* έκ τού Θεού», όπως έγραψε 

σύγχρονος ορθόδοξος διανοητής4. Κατά τά ανωτέρω ή ύπαρξις τού κακού 

άρχοντος δεν είναι εμπόδιον εις τήν ψυχικήν πρόοδον τών άρχομένων, άντι- 

θετως η αντιδρασις εις την υπαρξίν του συνιστα αδίκημα, καθ’ όσον ούτως 

απολακτιζεται η καθεστηκυία υπό του Θεού τάξις. 5,Αρα υπάρχει πάλη όχι 

τάξεων, αλλα τάσεων, διότι ή πάλη δεν αναφαίνεται ώς ανταγωνισμός τής 

μιας και τής άλλης όμάδος, ήτοι τής τάξεως τών άρχόντων, τών κατεχόντων, 

και τής τών αρχομενων καί πενομένων, άλλ’ ή πάλη ενός έκάστου προς εαυτόν 

κατα τον αυτεξούσιον αγώνα τού πράττειν κατά Χριστόν, διά τήν άπόκτησιν 

τών μελλόντων άγαθών. Ό κόσμος διά τον χριστιανόν δεν πρέπει νά θεω- 

ρήται στίβος εις τον οποίον θα διακριθή ακολουθών τά δυναμικά παραγγέλ¬ 

ματα «ισχυρότερου, υψηλότερου, ταχύτερου», άντιθέτως είναι στίβος οπού 

1. Ρα 149, 944Α. 

2. Αυτόθι. 

3. Πρόκειται περί της φιλοσοφίας του Νϊβίζδοΐΐβ, καθ’ ήν ο Χριστιανισμός είναι 

θρησκεία τών άδυνάτων. Πβ. Μ ϊ ο Η 6 1 Η 3. « γ, Νίβίζεοΐιβ, έν ΗίδίοΪΓθ άβ Ια ΡΙύΙοδΟ- 

ρΐιΐβ - Πιι ΧΙΧ« εΐόοΐθ & πο8 ]οιΐΓ5. ΕπογοΙορΜίβ άβ Ια Ρΐθΐάο, Ρ&πδ 1974, Έλλην. 

μτφρ. Μαρ. Μητσοΰ - Παττα, Μορφ. "Ιδρ. Έθν. Τραπέζης, Αθήνα 1979, σσ. 116-117. 

4. Ν. Μ περδιάγιε φ, Βασίλειο . ., ένθ’ άνωτ., σσ. 64 - 65. 
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ή διάκρισις είναι ποιοτική, είναι τάσις όμοιώσεως προς τό μοναδικόν θεαν- 

θρούπινον πρόσωπον, άρα τάσις ύπερβάσεως καί υποταγής τού εαυτού μας. 

Αι απόψεις τού Θ. Μελιτηνιώτου δέν παρέχουν πλέον δυνατότητα παρερ¬ 

μηνείας έν σχέσει προς τήν σημασίαν τών επί γής άγαθών τών οποίων ή α¬ 

ξία θά είναι άνάλογος προς τήν προέλευσίν τοιν. 

Θά προσθέσω ότι κατά τον συγγρ. ή επί τής γής εύτυχία —τόσον έπι- 

όιωκομένη— είναι σύντροφος 6χι τών άρχόντων αλλά τών άρχομένων, συνα¬ 

γόμενου τούτου διά τού εξής συλλογισμού. Ό αρχών —λόγω τών πολλών 

εγγενών άδυναμιών τού άνθρώπου, φορτιζομένων καί έκ τής άπεριορίστου 

δυνατότητος τής υπό τής έξουσίας παρεχομένης τού διαπράττειν αδικήματα, 

εύκολώτερον συνεργεί εις έργα μή άρεστά εις τον Θεόν1, τά οποία καί επι¬ 

φέρουν τάς δίκην άνταποδόσεως συμφοράς. Αυτός είναι ό λόγος διά τον ό¬ 

ποιον αί συμφοραί δέν άπαντώνται τόσον εις τούς ίδιώτας όσον εις τούς βασι¬ 

λείς2. Γράφει δέ ταΰτα άφορών άσφαλώς εις τό μέγεθος τής πτώσεως ή 

οποία είναι συνάρτησις τού προηγουμένου ΰψους, άλλως τε ένωρίτερον είχε 

γράψει ό συγγρ. ότι τά ανθρώπινα πράγματα, όσον άν έπαρθή και λάμψη, 

τοσούτω μείζονα τήν πτώσιν εργάζεται3. Επειδή λοιπόν είναι συχναί αί 

συμφοραί, είναι σπάνιαι αί περιπτώσεις τού άντιθέτου, έξ ού καί ή άδυναμία 

τού Θ. Μελιτηνιώτου νά άναφερθή εις τήν υπαρξιν πολλών χρηστών άρχόντων, 

άφοΰ μεταξύ τούτων κατά τήν π.Χ. εποχήν κατατάσσει μόνον τον Μωυσήν, 

τον Ίησούν καί τον Δαβίδ, έκ τών μεταγενεστέρων δέ μ.όνον τόν ίσαπόστολον 

Μέγαν Κωνσταντίνον4, διότι ολίγοι τώ Θεώ ενηρέστησαν5. 'Η εύαρέστη- 

σις δέ προς τόν Θεόν υπενθυμίζω ότι συνίστατα.ι εις τήν άγάπησιν του Θεού, 

άγάπησιν δηλ. τής άληθείας - σοφίας, πράγμα τό όποιον σημαίνει ότι ούτοι 

έγιναν όντως φιλόσοφοι 6 ώς άγαπήσαντες τήν όντως σοφίαν. ’Ήδη υπό 

τού Ευσεβίου ό Μ. Κωνσταντίνος είχεν όνομασθή αληθώς και μόνος φιλό¬ 

σοφος7. 

Κατόπιν τούτων ή θέσις τού Θ. Μελιτηνιώτου περί άποφυγής τής έξου¬ 

σίας γίνεται εύκολώτερον κατανοητή, όταν γράφη ότι είναι προτιμότερου τό 

1. Αι εξονσιαι και αι αρχαι πολλά τών τφ Θεώ μή δοκονντον πείΟονσι ποιεί)· 

ΡΟ 149, 941Β. 

2. ... ουδέ αν είίροι τις οικίαν ιδιωτικήν τοσοντων εμπεπλησμένην συμφορών, οσον 

τά βασίλεια γέμει κακών, ΡΟ 149, 941Α. 

3. ρα 149, 940α 
4. ρα 149, 941 ϋ - 945Α. 

5. Ρα 149, 944ϋ. 

6. "Οτι ή φιλοσοφία δηλοΐ τήν κατά Χριστόν ζωήν πβ. καί 941ΑΒΟ, 952Β, 928Β 

κά. Πβ. καί Η. Η ιι η § ο τ, Πίβ ΙιοοΙίδρΓ&οΙιΙϊοΙιβ . . ., ένθ’ άνωτ., σσ. 4-10, όπου περί 
φιλοσοφίας, φιλοσόφου καί φιλοσοφείν. 

7. Εύσεβίου Τριακονταετηρικός 5, 4. 
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άρχεσθαι του άρχειν 1 διότι ό εστερη μένος αρχής και άκων φιλοσοφεί2 3. Σκο- 

πδς όμως της ζωής των τε αρχόντων καί άρχομένων είναι ή άσκησις τής 

όντως φιλοσοφίας. Αν λοιπόν ή εξουσία έμποδίζη εις την προσπέλασιν τής 

φιλοσοφίας, ή έλλειψις δέ τής εξουσίας, φέρη προς ταύτην, άναντιρρήτως 

προτιμότερον θά είναι τό ζήν άνευ εξουσίας. Άρα ή άποφυγή τής εξουσίας 

τοποθετείται εις τά πλαίσια τής έλευθέρας προαιρέσεως του ανθρώπου καί 

εξαρτάται έκ του ατόμου καί μόνον του σκεπτομένου καί συναισθανομένου 

την δύναμιν τής ψυχής του, άφοΰ ή εξουσία λόγω τής μεγαλυτέρας αλλά καί 

συχνοτέρας δυνατότητος πτώσεο^ς πού παρουσιάζει έχει άνάγκην συνεχούς 

έπαγρυπνήσεως* τό δόξης μετασχεϊν νεανικής δεϊται ψυχής και σφόδρα με¬ 

γάλης, ώστε δόξης άπολανοντα μή έκτραχΐ]λισθήναι2. Άν λοιπόν ό παρών 

βίος είναι άγό>ν διά την άπόλαυσιν τού μέλλοντος καί ατελεύτητου, όπως όν¬ 

τως θεωρείται υπό των Χριστιανών, καί υπολογισθή οτι τούτο, τό ζήν δηλ. 

κατά Χριστόν είναι δύσκολον, εις την περίπτωσιν τής προσθέσεως τής εξου¬ 

σίας δυσκολώτατον, ό Θ. Μελιτηνιώτης φροντίζων περί τής αίωνιότητος όρ- 

θώς άποτρέπει τούς πιστούς άπό τής καταλήψεως τής εξουσίας, άποβλέπων 

πώς ό ενταύθα βίος θά είναι όλιγώτερον επικίνδυνος διά την άπόκτησιν τής 

μελλούσης άδιαδόχου ζωής. 

8. Επίλογος 

Εις την σημερινήν πραγματικότητα ή περί ζωής φιλοσοφία υπαγορεύει 

άέναον άναζήτησιν, ό ανειρήνευτος άνθρωπος χαρακτηρίζεται φιλόσοφος, ή 

έννοια τού μέτρου, τού τέλους, έχει χαθή. ’Έχει άναληφθή μία υπεράνθρωπος 

σχεδόν κίνησις, προβαλλομένη ποικιλοτρόπως καί εις πάσαν περίστασιν, διά 

την άπόκτησιν ενός ευδαιμονισμού, εις τόν βωμόν τού οποίου ιδανικά, άξίαι, 

άρχαί καί εί τι έτερον θυσιάζονται. Ό άνθρωπος ζή δυναμικόν τρόπον ζωής, 

ό δυναμισμός όμως δεν είναι ποιότης. 'Υπάρχει σήμερον συνεχής άνταγωνι- 

σμός, διαγωνισμός, διά τήν άνάδειξιν τού ίσχυροτέρου. Αναζητεί ο άνθρωπος 

τήν αλήθειαν εις τόσους θεωρητικούς -ισμούς, ών ούκ έστιν άριθμος μάλι¬ 

στα ή ανειρήνευτος αύτη πορεία θεωρείται φιλοσοφία (!) . Το αποτέλεσμα 

είναι ό άνθρωπος νά εχη άπολέσει τήν άναφοράν του προς τό σταθερόν, πρά¬ 

γμα τό όποιον εξηγεί καί τήν προσκόλλησίν του εις τό φθαρτόν, τήν αλλαγήν 

καί τήν άφύσικον άτακτον κίνησιν. 

Εις όλα ταΰτα ό Θ. Μελιτηνιώτης προσφέρει ένα διάφορον τρόπον ζωής 

υποδεικνύει δέ ένα επίσης διάφορον άγώνα, διά τήν άναζήτησιν και καταξιω- 

1. ρα 149, 945Α. 

2. ΡΠ 149, 941Β. 

3. ρα 149, 941Ρ. 
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σιν τού ανθρώπου έναντι τού προβλήματος τής εξουσίας. "Αν δέ σήμερον ό 

άνθρωπος εχη, όπως έχει, άπανθρωπισθή, τότε όντως είναι επίκαιρα οσα έ¬ 

γραφε περί τής όφειλομένης στάσεως τού άνθρώπου εις τόν κόσμον, καί 

τής άντιμετωπίσεως τής εξουσίας, δεδομένου ότι ό αυτός παρατηρεί μή 

σκοπώ μεν εί ψυχήν έχομεν ανθρώπου, άλλ’ εϊ τνγ χάνομεν άνθρωποι τό φρό¬ 

νημα" τδίν άλογων άρχοντες ύπάρχομεν και των εν ήμϊν αλόγων παθοον δού¬ 

λοι1. Ό συγγρ. λοιπόν απευθύνεται καί εις τόν άνθρωπον τόν σημερινόν, 

όχι όπως τόν θέλουν νά είναι, άλλ’ όπως πρέπει νά είναι, χρησιμοποιοΰντα 

τήν ορθήν κρίσιν καί τόν λογισμόν καί όχι άπαλλοτριοΰντα ταΰτα εις τόν βω¬ 

μόν τής ευδαιμονίας καί τής άπελευθερώσεως τής μετατρεπομένης όντο^ς εις 

ύποδούλο^σιν. Τόν άνθρωπον ό όποιος έχει έπίγνωσιν ότι τό είναι του δεν 

εξαρτάται ούτε έξηρτήθη έκ τής προαιρέσεως καί δυνάμεώς του, άλλ’ ότι 

τούτο είναι άγαθόν προσφερόμ.ενον, όπως είναι καί ή εξουσία. *Υπενθυμίζο>, 

περαίνων, τούς λόγους τού τελευταίου ύπερασπιστοΰ τής μεσαιωνικής Ελλη¬ 

νικής Αυτοκρατορίας, εις τούς οποίους διακρίνει τις, τόν άρχοντα τόν άναμ- 

φισβητήτως δεχόμενον ότι ή εξουσία του έλκει θεόθεν τήν προέλευσιν καί 

διά τούτο άποκριθέντα εις τόν τύραννον: τό όε τήν πάλιν σοι δούναι οντ έμόν 

έστι οντ’ άλλου των κατοικουντονν έν ταντη . . .2, καί έπισφραγίσαντα διά 

τούτων, άλλά καί διά τού θανάτου του, τήν μ,ακράν Ελληνικήν παράδοσιν τήν 

σχετικήν προς τήν χρήσιν τής διδομένης εξουσίας. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ 

1. ΡΟ 149, 896Α. 

2. Δούκας, σ. 280 (Βοηη). 



ΒΟΤΛΝΗ ΚΑΙ ΠΥΡΙΤΙΣ ΒΟΤΑΝΗ 

Τώ 1908 ό Σπ. Λάμπρος1 συνεκέντρωσεν έκ των συγγραφέων του ιε' αί. Ίω. Ανα¬ 

γνώστου, Ίω. Κανανοΰ καί των ιστορικών της 'Αλώσεως κυρίως τάς μαρτυρίας περί ονομα¬ 

σιών τών νεωστί είσαχθέντων οπλών της συγχρόνου πολεμικής τεχνικής, τών πυροβόλων 

ή τηλεβόλων ή σκευής, τών τουφάκων ή τηλ,εβολίσκων καί τής καθ’ ημάς πυρίτιδος όνομα- 

ζομένης βοτάνης (ή κατά τον Χαλκοκονδύλην κόνεως)2. Διά σχετικών σημειωμάτων ό 

Κ. ’Άμαντος3 βραδύτερου καί ό Ν. Β. Τωμαδάκης4 προσφάτως προσέθεσαν καί νέας μαρτυ¬ 

ρίας περί βοτάνης καί έκ δημωδεστέροίν κειμένων, έξ ών συνάγεται οτι ή λογίας άρχικώς 

προελεύσεως ονομασία του νέου πολεμικού υλικού κατέστη ταχέως λαϊκή (βοτάνη - βοτάνι5 

παρά τό ίταλ. (μ)πόλβερη, ή), έπειράθη δέ ό ’Άμαντος νά άνιχνεΰση καί την άπαρχήν τής 

άποδόσεο^ της πυρίτιδος διά τού όρου τούτου (σημειουμένου ότι καί έν τή παλαιοτέρα 

Γερμανική ή πυρΐτις ονομάζεται Κΐ*£αΐΙ) λέγων ότι έπεκράτησεν ή έννοια του έκ τών στοι¬ 

χείων τής πυρίτιδος φυτικής προελεύσεως ξυλάνθρακος (τά ετερα δύο είναι τό νίτρον καί 

τό θειον κατά τάς μαρτυρίας τών κειμένων6), κάρβουνου ιτέας κατά τον Δούκαν ή αμπέ¬ 

λου. Αλλά τό ξύλον δυσκόλως δύναται νά κληθή βοτάνη. 

Έκ τών ιστορικών μόνον ό Κριτόβουλος γράφει ότι ή «βοτάνη» σύγκειται έκτος τών 

άνωτέρω τριών καί έκ βοτάνων, όπερ δέν δύναται έκ τών ύπαρχουσών μαρτυριών νά έπιβε- 

βαιωθή άν έχει ούτως ή αν είναι έπινόησίς αυτού όπως συνδέση την κόνιν τής πυρίτιδος 

προς τό διά τής βοτάνης κυριολεκτικώς δηλούμενον. "Αν καί ή άπαρχή τής ονομασίας είναι 

δυσδιάκριτος, άν μάλιστα ύποτεθή δυνατότης συσχετισμού καί προς τον παλαιογερμανικόν 

όρον (κατά τον Χαλκοκονδύλην καί οί τηλεβολίσκοι είναι γερμανική έφεύρεσις), δέν ήτο 

ξένος εις τούς "Ελληνας ό λεκτικός συνδυασμός πυρός καί βοτάνης. Εις τούς λογίους ήτο 

ασφαλώς γνωστή ή πυρΐτις βοτάνη, ής άναφέρονται καί θεραπευτίκαί ιδιότητες7 * * * *, καί ή δρει- 

νή νάρδος καλούμενη υπό τινων... καί πυρΐτις κατά τόν Διοσκουρίδην (1,9). 

ΣΤΑΤΡΟΣ ΙΩ. ΚΟΤΡΟΤΣΙΙΣ 

1. Σ π. Λάμπρου, Τά ονόματα τού πυροβόλου, τού τυφεκίου καί τής πυρίτιδος 

παρά τοΐς Βυζαντινοΐς, ΝΕ Ε', 1908, σσ. 400 - 413. 

2. Περί τής έπινοήσεως καί τής χρήσεως τούτων παγκοσμίως βλ. συνοπτικώς παρά 

I )'15 η \¥ 1) ΐ I β, Μβάίβνβΐ Τβοΐιηοίο^γ αηά δοοΐίΟ Οΐιβη^β, ΟχΙοιχΙ 1965, σσ. 98-101. 

3. Κ. Άμάντου, Βοτάνη, Ελληνικά Γ', 1930, σ. 346 [= τού αυτού, 

Γλωσσικά μελετήματα, έν Άθήναις 1964, σσ. 330 - 331]. 

4. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Βοτάνη ) βοτάνι. ΡοΙνβΓθ ) πόλβερη -(μ)πόλβερη, ΕΕΒΣ 

ΜΒ', 1975 - 1976, σ. 212. Βλ. καί Έ μ μ. Κ ρ ι α ρ ά, Λεξικόν, τ. Δ', σ. 157. 

5. Πάντως κατά τό Ιστορικόν Λεξικόν τής Ακαδημίας Αθηνών είναι άγνωστος 

πλέον εις τήν νέαν Ελληνικήν ή έννοια τής βοτάνης = πυρίτιδος (βλ. έν λ.). 

6. Τό (άπυρον) θειον όμοΰ μετ’ άλλων υλικών έχρησιμοποιεΐτο ήδη πρό αιώνων 

έν πολεμώ προς άφήν τού αυτομάτου λεγομένου πυρός" βλ. Α. Ο 8. ί Π , 8γίΙθ£β ί,&οΐΐ- 

οοπιπι, Ρ&ΓΪ8 1938, σ. 113, σημ. 

7. Έν σχολίοις τών Θηριακών τού Νικάνδρου(στ. 683», έκδ. Α. Οτα^ηοίβ, ΜΗαηο 

1971, σ. 253) άναγινώσκεται: έστι δέ καί έτέρα πυρΐτις βοτάνη, ήν προς παντός 

φασι θηρίου δήξιν άγαΟήν είναι. Καί τούτο παρά τό πυρ εθρον (Διοσκ. 3,73) καί την 

βοτάνην φλόμον, ής τά άναβαίνοντα τών φύλλων υπέρ γήν πηχυν α' κ α ί ου σ ιν έν τοΐς 

λνχνοις άντί λ.νχνίον (Ινυρανίδες Α', 13,3-8, Καΐιη&ίΐίδ). 

ΑΙ ΠΕΡΙ ΒΑΘΜΩΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΜΟΝ 

ΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔ. ΡΑΒ.ΟΚ. 1372 ΚΑΙ Ο ΓΡΑΦΕΥΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΙ-ΙΣΪΩΤΗΣ (1278/80- 1357;) 

"Οτι ό λόγιος αρχών τής Μ. Εκκλησίας πρωτέκδικος καί ειτα σακελ- 

λίου Γεώργιος Γαλησιώτης υπήρξε καί γραφεύς χειρογράφων κωδίκων είναι 

ήδη γνωστόν, έχουν μάλιστα μελετηθή καί αί διάφοροι μορφαί τής γραφής αύ- 

τοϋ, κυμαινόμενης άπό προσωπικού ύφους μέχρι καλλιγραφικού άρχαΐζοντος 

χαρακτήρος. Λόγω δέ τής δραστηριότητας ταύτης συνεδέθη τό όνομα αύτοΰ 

μετά τής χειρογράφου παραδόσεως έργων συγγραφέων τών Παλάΐολογείων 

χρόνων, τού Γρηγορίου Κυπρίου καί έν μέρει τού Μανουήλ - Ματθαίου Γαβα- 

λά, τούς οποίους καί ζώντας έγνώρισεν. 'Υπηρέτησε καί ώς γραφεύς εις τήν 

κατάστρωσιν τού πατριαρχικού «Κωδικίου τών συνοδικών παρασημειώσεων» 

(— κώδ. Vΐικί. Ιιϊδί. §γ. 47)' συνέθηκε δέ καί ίδια συγγραφικά έργα σω- 

θέντα έν τω ίδιοκτήτω αύτοΰ κώδ. VΆί. §γ. 112, άλλ’ ούχί άπαντα διά τής 

εαυτού χειρός γεγραμμένα1. 

Εις τόν αριθμόν τών ύπ’ αύτοΰ γραφέντων κωδίκων ή τμημάτων αυ¬ 

τών έρχεται νΰν νά προστεθή καί ό κώδ. Ρβγ. §Γ. 1372 κατά τά φύλλα 88Γ - 

115γ. 'Ο κώδιξ ούτος φύλλων 201, βαμβύκινος κατά τήν περιγραφήν τούλά- 

χιστον τού Η. Οπιοηΐ2, έχει συμπηχθή έκ δύο τμημάτων άνηκόντων αντιστοί¬ 

χους εις τούς αιώνας ιδ' καί ιε'. Παλαιότερον έμελετήθη κατά τό β' μέρος αύ¬ 

τοΰ, τό νεώτερον, υπό τού V. Ε&ιΐΓβηΙ ώς προς τά κείμενα τών φφ. 155Γ- 

17ίΓ («Νουθεσίαι καί παραινέσεις τού άγιωτάτου μητροπολίτου Χαλκηδό- 

νος...»)3, όστις παρετήρησεν ότι τό τμήμα τούτο (φφ. 121-201) φέρει πα- 

λαιάν άρίθμησιν συνεχή τετραδίων μέχρι τού φ. 169Γ άπό α' έως ζ'4. 

1. Περί τού Γαλησιώτου ώς γραφέως καί συγγραφέως συνοπτικώς μετά καί τής σχε- 

τικής βιβλιογραφίας βλ. παρά Σ τ. Ί ω. Κ ο υ ρ ο ύ σ η, Ή πρώτη ήλικία καί ή πρώιμος 

σταδιοδρομία τού πρωτεκδίκου καί εΐτα σακελλίου τής Μεγάλης Εκκλησίας Γεωργίου Γα- 

λησιώτου (1278/80-1357;), Άθηνά ΟΕ', 1974-1975, σσ. 336-337. 

2. Η. Ο ιϊι ο η ϊ, ΙηνβηΙ&ίΓθ δοιηπιΜΓβ <1θδ ιηειηϋδοπΐδ §τθϋδ <3θ Ιο. ΒΦΙϊοίΙιβίΐιιο 

Ν&ΙίοηΜβ, τ. II, Ρθ,ΓΪδ 1888, σσ. 29-30. (Τόν κώδικα έμελέτ/]σα άπό μικροταινίας). 

3. V. I 8 υ ρ 6 η I, Γ& (1ΪΓ6θϋοη δρίπίυβίίβ άθδ ^Γβηάθδ δβίτιβδ & Βγζαηοβ. 

Ε& οοΓΓβδροηδ&ηοθ ίηέιΐϋο ά’ιιη ιΏβί,ΓοροΙίΙε (Ιο Οι&ΐοβύοίηβ, ΕβΒ 8, 1950 (1951), 
σσ. 64-68. 

4. ένταΐς κάτω φαις τών φφ. 12ΐΓ;α', 129Γ:β', 137Γ:γ', 145Γ:δ', 153Γ:ε', 161Γ: $" 

169Γ: ζ'. Τοΰ ζ' τετραδίου σώζονται μόνον τά φφ. 169-171, άπό δέ τού φ. 172 άρχεται άλλη 
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Άντιθέτως στερούνται, αρχικής άριθμήσεως τά φυλλάδια του σ.' μέρους 

(φφ· 1-120). Εις αυτά όπως καί εις δλα σχεδόν τά φυλλάδια του κωδικός έ¬ 

χουν σημειωθη μεταγενέστερον ενδείξεις δι’ αραβικών αριθμών κατά τάς κάτω 

ωας τών πρώτων φύλλων αυτών προς το μέρος τής σταχώσεως άριθμούσαι 

φυλλάδια από 1 εως 18 ώς εξής: ψφ. 1Γ:1, 9Γ:2, 17Γ:3, 25Γ:4, 31Γ:5, 35γ:6, 

43Γ:7, 5ίΓ:8, 59Γ:9, 65Γ:10, 73Γ:[1]1, 8ίΓ:12, 88Γ:14, 96^:[ί]5, 104Γ: [1]6, 

113γ:17, 117γ:18. Ώς γίνεται φανερόν, τό φυλλάδιον 13 έχει έκπέσει (πιθα¬ 

νώς κατά την τελευτάίαν στάχωσιν), τά φυλλάδια 5, 17 καί 18 είναι δισσά, 

τά 4 καί 9 είναι τριάδια, τό δέ ύπ’ άρ. 16 είναι πεντάδιον ελλιπές κατά εν φύλ- 

λον (άνευ έκπτώσεως όμως κειμένου, δπερ προφανώς έγράφη ύστερον)· τά 

λοιπά είναι τετράδια, του δέ ύπ’ άρ. 12 έχει έκπέσει έν φύλλον (πιθανώς 

μετά τό φ. 84). 

'Η μεταγενεστέρα άρίθμησις αύτη σημαίνει οτι, πριν λάβη ό κώδιξ την 

νυν μορφήν, τά φυλλάδια 1-18 δεν άνήκον άρχικώς άπαραιτήτως εις τό αυτό 

χειρόγραφον, δτε μάλιστα παρατηρεΐται από τίνος αλλαγή γραφούσης χειρός 

ή συντρέχουν καί άλλοι λόγοι προς διάκρισιν τμημάτων του κώδικος. 

Τά φφ. 1-87ν περιέχοντα ποικίλην θεολογικήν καί νομοκανονικήν ύλην1 

εχουν γραφή συνεχώς υπό τού αυτού γραφέως, οστις έν τέλει (φ. 87ν) σημειού- 

ται ώς έ£ής: γ Τώ άναξίω δούλω σου Ιω(άννη) τώ σγουρά \ πουλώ ανες σ(ώ- 

τε)ρ έν κρίση: Ώς παρατηρεί δέ ό V. ΕθΠΓβηί2, είναι καί άλλοθεν γνω¬ 

στός γραφεύς Ιωάννης Σγουρόπουλος, πιθανώς μαρτυρούμενος μεταξύ τών 

ετών 1373-1378 (πανομοιότυπον τής γραφής αυτού βλ. έν είκ. 1). Έπί τών 

λοιπών φφ. 88-120, άπαρτιζόντων τά φυλλάδια 14-18, εμφανίζονται επτά έν 

ολω γράφουσαι χεΐρες, ών ή α' καί κυριωτέρα γράφει έπί τών φφ. 88Γ- 103ν (μέ¬ 

χρι περίπου τού μέσου τής σελίδος* είκ. 7) καί 104ν - 115Γ (είκ. 8) κείμενα άφο- 

ρώντα εις τό περί την σύναψιν γάμων δίκαιον* ή β' έχει γράψει έκ τών υστέρων 

έπί τών φφ. 103ν (κατά τό β' ήμισυ) καί 104Γ, τά όποια υπό τού α' γραφέως 

ένότης διήκουσα έως τέλους καί περιέχουσα: Λόγον «Περί του άββα Φιλήμονος» (Φιλοκα¬ 

λία, τ. Β', 1958, σσ. 241-252) καί τόν περί μετανοίας λόγον του Άμφιλοχίου Ίκονίου, ίηο. 

(φ. 184Γ) Τί ό'τι ενταύθα παραγενόμενοι, ώ υίοϊ τής αλήθειας... (έκδ. Ρ Γ. ΟοιηΒβίίδ, 

ΑιηρΜΙοοΙιπ Ιοοη., Μβίΐιοάϋ ΡβΛ&ι·., ΑηάΓβαβ ΟγθΙ. ορβι·α οιηηίη, Ρ&ΓΪδΐΐδ 1644, σσ. 

91-105). Φαίνεται οτι τά κείμενα ταΰτα άνήκον είς έτερον χφον. Έπί του άπό τού φ. 172 

άρχομένου φυλλαδίου έχει σημειωθη ό αύξ. άριθ. 36 (καί οΰτω συνδέεται προς τά προη¬ 

γούμενα 1-35), τό δέ φύλλον 184Γ κατά τό μέσον τής κάτω ωας φέρει τον παλαιότερον 
αριθμόν Γ. Περαιτέρω αριθμοί φυλλαδίων δέν υπάρχουν. 

1. Βλ. Η. Ο ιη ο η 1, ένθ’ άνωτ. 

2. Ένθ’ άνωτ., σ. 64, σημ. 1. Περί τής οικογένειας Σγουροπούλων βλ. παρά Ό. 

Ρ ο 1 β γπ ΐ δ, Τίιο ϋουΐι&ϊ, Εοηάοη 1968, σσ. 175-176. Ίσως οδτος ταυτιστέος πρός τόν 

ιερέα του 1371 Ίω. Σγουρόπουλον. 'Τπάρχει καί γραφεύς Δημήτρίος Σγουρόπουλος του 

ιε' αί.* βλ. ϋ. Η 9 γ Η ΐ η § θ γ, δρβώαιίηα §ηβο1ήδοίΐθΓ Κορίδίοη 4ογ Ηβηαίδδ&ηοο, 

τ. I, ΒβιΟίη 1974, σσ. 20-21, άρ. 25-26. 
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άφείθησαν επίτηδες κενά, διότι ή σχηματική διάταξις τών βαθμών συγγένειας, 

ήν ήθελε νά έπιτάξη ούτος είς τό προηγηθέν κείμενον άπήτει χώρον δύο άντω- 

πών σελίδων* ταύτας παρέσχον αύτώ τά έν συνεχεία φφ. 104ν - 105Γ (είκ. 2). 

Εξακολουθεί δέ ή αυτή χειρ β' καί έπί τών τελευταίων φύλλων τού δισσοΰ 18 

(φφ. 119ν-120ν) καί καταγράφονται δι* αυτής τέσσαρες έπιστολαί τού Ισιδώ¬ 

ρου Πηλουσιώτου1, τό ύπ’ άρ. δ' παραινετικόν Κεφάλαιον τού Αγαπητού δια¬ 

κόνου2, δύο γνώμαι τού Μαξίμου Πλανούδη μετά σχολίου3 καί κείμενον έν φ. 

120ν έπιγραφόμενον«Του άγιου Διονυσίου», ΙΠΟ. Καλώς είπεϊν τά μέν Βασι¬ 

λείου ώς είρημένα Διονυσίου και' Ιεροθέου τυγχάνει... Τά γράμματα τών φφ. 

103ν-104Γ καί έν μέρει τού φ. 120ν έχουν γραφή έκ νέου βραδύτερου κατα- 

στάντα εξίτηλα. 

'Η χειρ γ' έχει γράψει έπί τού φ. 116Γ (τού φ. 115ν καταλειφθέντος κε¬ 

νού) απόσπασμα κειμένου ψυχωφελούς άναφερομένου είς τόν άγιον Έφραίμ 

τού τύπου διηγήσεων Γεροντικού καί έν συνεχεία τά «Όνόματα τών άρχ[όν]- 

των 'Ρώμης». Διά τής δ" χειρός έγράφη έπί τού φ. 116ν ευχή, ίηο. [*Αγ]ιε 

βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε καί πολυέλεε... Ή χειρ ε' έχει γρά¬ 

ψει έπί τού δισσοΰ 18 έκτενέστερον κείμενον (φφ. 117Γ - 119Γ): «Περί τών 

βαθμών τής συγγένειας. Σύγγραμμα Μιχαήλ νομοφύλακος τού Χούμνου, τού 

γεγονότος μητροπολίτου Θεσσαλονίκης», ΪΠΟ. Τρεις τάξεις είσι τών κεκωλυ- 

μένων πρός γάμου κοινωνίαν..., άβδ.... έπϊ τουτοις άπασι τοϊς προσώποις μηδέ 

μνηστεία γνωριζέσθω. 'Η πραγματεία αύτη δέν συμπίπτει πρός έτερον κείμε¬ 

νον τού αυτού βραχύτερου «Περί τών βαθμών τής συγενείας»4. Τέλος τό ύπο- 

λειπόμενον τού φ. 119Γ (βλ. είκ. 3) μετά τό πέρας τού πονηματίου τού Χού¬ 

μνου καλύπτουν: σ!) ένθύμησις περί τού θανάτου τού Ιωσήφ Δέρκων ( ψ 1400 )5 

γραφεΐσα δι’ έκτης χειρός: ή έκοιμήθη ό δούλος του θ(εο)ϋ καί δεσπότ(ης) \ 

ημών 5Ιωσήφ άρχιέρευς δέρκω. έν μηνή | όκτοβρίω κδ’ τών άγί(ων) μ(α)ρ- 

(τυρών) άρέθα | (και) τών συν αύτώ ημέρα κηριάκη ώρ(α) γ' ( έτ(ους) ,ζ^θ' 

(Ινδικτιών)ος θ’: ^ καί β') βραχεία σημείωσις περί τών έτών καί τών στα¬ 

θμών τού βίου τής ύπεραγίας Θεοτόκου (ίηο. 'Υπόθεσις τής νπεραγίας Θεο¬ 

ί. Αί έπ. «Πρός ιερέα οίνοπότην», «Άμφιλοχίφ ίερέι», άλλη άνεπίγρ., ίηο. ΕΙ τύ¬ 

πος Ιερενς του ποιμνίου... (φφ. 103ν-104Γ) καί «Πρός αναγνώστην τινά έν τή όδω παί- 

ζοντα» (φ. 119ν): αί τρεις πρώται άρ. 1, 279, 111, 319, ΡΟ 78, 3450, 257Α, 368Α. 

2. φ. 119ν: ΡΠ 86, 1165 Β. 

3. φ. 120Γ. Ιηο. Πολλάκις έθανμασα... καί Έάν τις σοι άπαγγείλη... (=Μαρκος 

Αύρήλ. ΙΒ' 4, ή α'. Βλ. ΚΕ XX, 2 (1950), στ. 2247). 

4. δπερ βλ. έκδεδομένον παρά Γ. *Ρ ά λ λ η - Μ. Π ο τ λ ή, Σύνταγμα τών θείων 

καί ιερών κανόνων, τ. Ε', Άθήνησιν 1855, σσ. 397-398, καί ΡΟ 119, 1297-1300. 

5. Βλ. σχετικώς παρά 1. Οειιτουζέδ, Οβδ Γβ^βδίβδ άβδ ηοΐβδ (Ιιι Ραί,Γΐ&Γ- 

ο&Ιάβ ΟοηδΙ&ηΙΐηορΙθ, νοί. I, ίεΐδΟ. VI, Ραπδ 1979, σ. 443. 
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τόκον και της ζωής αυτής, πόσων ετών γέγονεν...) γραφεϊσα δι’ έβδομης 

χειρός. 

Έκ των γραφών τούτων εις ακριβή χρόνον δύναται νά τοποθετηθή ή τής 

περί τού θανάτου τού Ιωσήφ Δέρκιον σημειώσεως, έκ δέ των λοιπών αί σ.' καί 

ε' είναι φανερόν οτι είναι παλαιότεραι, αί δέ β', γ', δ' καί ζ' μεταγενέστεραι, 

του ιε' αίώνος. Επειδή δέ καί μεταξύ τώ>ν γροιφέντων υπό των γραφέων α' 

καί ε' κειμένων υπάρχει συγγένεια περιεχομένου, άγόμεθα εις τό συμπέρασμα 

ότι τά φυλλάδια τού κωδικός 14-18 περιείχον άρχικώς μόνον τά κείμενα περί 

βαθμών συγγένειας καί γάμων (φφ. 88ρ-103ν, 104ν-1ί5Γ, 117Γ-Γ19Γ), γρα- 

φεντα κατά τον ιδ' αί., νεώτεροι δέ γραφείς ή κτήτορες τού ιε' αί. έποιήσαντο 

χρήσιν τού καταλειφθέντος ένδιαμέσως ή έν τέλει τούτων, συνδεθέντων προη¬ 

γουμένως, κενού χώρου καί έγραψαν διάφορα κείμενα. 

Άλλ’ είναι δυνατόν νά προσδιορισθή ακριβέστερου ό χρόνος τής κατα- 

γραφής των περί γάμου νομικών κειμένων τής χειρός τού α' γραφέως. Καί τού¬ 

το διότι ευκόλως αναγνωρίζεται ενταύθα ή χειρ τού γνωστού γραφέως τού α' 

ήμίσεος τού ιδ' αί. (μέχρι τού 1357) Γεωργίου Γαλησιώτου. Σύγκρισις τής 

γραφής τού γραφέως α' προς τήν ήδη γνωστήν χείρα τού Γαλησιώτου (είκ. 

2, 4-8) πείθει επί τού προκειμένου. "Ωστε ενώπιον ήμ,όΐν κείται νέος μάρτυς 

τής βιβλιογραφικής δράστηριότητος τού άρχοντος τούτου τού οίκ. Πατριαρ¬ 

χείου, τού οποίου τά χρονικά όρια τού βίου είναι ήδη ήρευνημένα (1278/80- 

1357;). Πιθανώτατα δέ πρέπει νά γίνη δεκτόν ότι ό Γαλησιώτης έχει γρά¬ 

ψει τά περί ών ό λόγος κείμενα προτού ό Σγουρόπουλος κατάστρωση τά 

προηγούμενα φυλλάδια. "Οτι εγραφον ούτοι άνεξαρτήτως άλλήλων προκύπτει 

καί έκ τής διαφορετικής ποιότητος τού χάρτου αύτών (ό>ς σαφώς διακρίνεται καί 

έν τή μικροταινία). "Οπερ δέ συνετέλεσεν εις τό νά αποτελόσουν τά χειρόγρα¬ 

φα ενιαίο ν σώμα είναι τό οτι άμφότεροι έχουν αντιγράψει ώς έπί τό πολύ τά 

αύτά περί βαθμών συγγένειας καί γάμων κείμενα. Ταΰτα περιήλθον ύστερον 

εις τον αυτόν κτήτορα ένδιαφερόμενον περί τά τοιαΰτα, όστις έκρινε καλόν 

όπίυς συνδέση αύτά όμοΰ καί μετά τού δισσοΰ 18 τής αυτής άρχικώς ύλης1. Ού- 

τι»ς έν τώ αύτω κώδικι απαντούν τά αύτά κείμενα δίς. Διά τής χειρός του Σγου- 

ροπούλου τά ανωτέρω κείμενα καταλαμβάνουν τά φφ. 65Γ-80ν. 

Κατωτέρω παρατίθεται τό περιεχόμενον των παρά τού Γαλησιώτου γε- 

γραμμένων έν αντιστοιχία προς τά ανάλογα τού Σγουροπούλου. Σημειωτέου 

δέ οτι τά νομικά ταύτα κείμενα δέν αποτελούν ένιαΐόν τι σύνολον, αλλά συμ- 

1. "Οτι ή σύνδεσις των ομάδων φυλλαδίων 1-12, 14-17 καί 18 είναι μεταγενεστέρα 

ένισχύεται καί έκ των φθορών τοΰ χάρτου έξ ύγροσίας κλπ., αίτινες δέν συνεχίζονται αί αύ- 

ταί από του τετραδίου 12 εις τό 14, τό πρώτον τοΰ Γαλησιώτου, ούδέ άπό τοΰ δισσοΰ 17 εις 

τό 18. 
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πίλημα έπί μέρους αποσπασμάτων, ών τινα είναι εύκολου νά προσδιορισθή 

-.οθεν έχουν ληφθή. Ο Γαλησιώτης διασώζει έπιγραφάς, ένω ό Σγουρόπουλος 
συνήθως παραλείπει. 

α ) φφ. 88Γ-91% : «3 ιχλος ζ'. Περί κεκ[ωλ]υμένων γάμων καί περί συγ¬ 

γένειας καί περί βαθμών» (= Σγουρ., φφ. 65Γ-68ν), ΐηο. Ή συγγένεια όνο¬ 

μά έστι γενικόν, διαιρείται δέ εις τρία.,.,άβδ. ... ον δννανται εις γάμου κοι- 

νώνιαν ελΟεϊν. Έπεται (φφ. 91ν-92Γ· Σγουρ., φφ. 68ν-69ν): Έρώτησι ς: 

Η σνντεκνια των σύντεκνων μέχρι και πόσον βαθμόν κωλύεται; Λ.ύσις: 

Ο μέν (πεντηκοστός) τρίτος κανών τής έκτης συνόδου..., <1θδ. ... τήν σήμερον 

δεουκ ένεργεΐται ποσώς ή τοιαντη πράξις (όπερ βασίζεται έπί τού σχολίου 

τού Θ. Βαλσαμώνος εις τον νγ' κανόνα τής οίκ. συνόδου, Γ. 'Ράλλη- 

Μ. Ποτλή, Σύνταγμα των θείων καί ιερών κανόνων, τ. Β', σσ. 430-431). 

β ) φφ. 92Γ-93Γ: «’Έτι περί βαθμοίν συγγένειας» (—Σγουρ., φφ. 69ν- 

7(Γ ), ΐηο. Η συγγένεια γενικόν έστιν όνομα καί προεγράφη εις τό πρώτον κε¬ 

φάλα/ον του τίτλων..., (1β8. ... τελειοτάτης τνχωσι διδασκαλίας. 

γ ) φφ. 93Γ-94Γ:« Έστι δέ αΰτη ή κατάστασις τών βαθμών» (— Σγουρ., 

φφ. 70 -71γ), ΐηο. Εις τρεις τάζεις ή συγγένεια έστι διαιρονμένη..., ο1β8. 

... σννέρχεσθαι προς άλλ,ήλονς χωρίς λόγου τινός. 

δ ) φφ. 94Γ-95ν: « Ετι περί βαθμών» (=Σγουρ., φφ. 71Γ-73Γ), ΐηο. Δυο 

αδελφοί λαβεϊν άλλήλους ον δννανται..., Οβδ. ... Ιδού όκτό) καί έστιν άκώλ,ντον. 

ε ) φφ. 95ν-96ν: «Διασαφήσωμέν σοι καί περί τών καθεξής βαθμ,ών» 

( - Σγουρ., φφ. 73 - 74Γ), ΐηο. Θείος και ανεψιός θεία καί ανεψιό, σννελι- 

Οειν άπο μέν τον Σισινίου κωλύονται ..., ίΐθδ. ... σύγχυσις τών ονομάτων τής 

συγγένειας ενρίσκεσθαι. 

ς ) φφ. 96ν-99Γ: «Έκθεσις θαυμασία περί γάμων ένδεχομένων γενέ- 

σθαι η μη γενέσθαι» (= Σγουρ., φφ. 74Ρ-76Γ), ΐηο. Ό Μιχαήλ καί ή ’Άννα 

αδελφοί οιτες κεκώλννται εις γάμον..., ιίβδ. ... διά τήν τών ονομάτων σνγ- 

χνσιν καί τήν εντεύθεν απρέπειαν. 

ζ ) φ. 99Γν: ακολουθούν ερωτήσεις καί λύσεις ανεπίγραφοι έπί τών θε¬ 

μάτων τοΰ προηγουμένου κειμένου Σγουρ., φφ. 76Γ-77Γ), ΐηο. Τής γνναι- 

κόςμον τελεντησάσης ..., (Ιβδ. ... άμάρτημα επιτίμιοις έκκλησιαστικοϊς υπο¬ 

κείμενον. 

η ) φφ. 99ν-103ν: « Ετι περί βαθμών συγγένειας» (= Σγουρ., φφ. 

77Γ-80ν: «Έτι περί βαθμών ποιος γάμος καλείται αθέμιτος καί ποιος κεκω- 

λυμέυος»), ΐηο. Καί ό υιοθετούμενος τον Ιδιον γαμβρόν..., (1β8. ... ον τή συνά¬ 

φεια. γάμος άλλα τή διαθεσει σννισταται. Τέλως. Έν τώ κειμ.έν(» τούτω συμπι- 

λοΰνται κατά σειράν αποσπάσματα έκ τοΰ Δημητρίου Χωματιανοΰ1, τού Ζω- 

1. Ρ α λ λ η - Π ο τ λ η, Σύνταγμα, τ. Ε', σ. 426. 
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ναρά1, του Δημητρίου Συγκέλλου2 καί πάλιν του Ζωναρά3, ενώ παρατηρεΐται 

καί φραστική τις σύμπτωσις προς το Σύνταγμα του Ματθαίου Βλασταρεως4. 

θ') Εντεύθεν διαφοροποιούνται τά κείμενα τών δύο γραφέων. Ό Σγου- 

ρόπουλος εξακολουθεί διά του κειμένου του Ίω. ΓΤεδιασιμου, υπάτου τών φιλο¬ 

σόφων καί χαρτοφύλακος Βουλγαρίας, «Ακριβής σύνταξις περί γάμων», 

οπερ δεν επιγράφει, έτι δέ παραθέτει αύτοΰ μόνον την πρώτην παράγραφον 

μετά τής συνημμένης σχηματικής παραστάσεως τής φύσει καί θέσει συγγένειας 

(φφ. 81γ-82γ)5. [Το σχήμα έγράφη άρχικώς επί του κάτω ήμίσεος του φ. 81ν, 

άλλ’ επειδή δεν άπεδόθη σαφώς, έπανελήφθη υπό του αυτού γραφεως και εν 

φ. 82Γ]. Περαιτέρω δέ καταγράφει (φ. 82Γ) άπόφασιν βασιλικήν «Περί τής εν 

Αίγύπτω παρανομίας καί συγκαταβάσεως βασιλικού διατάγματος. Απο τής 

όγδοης διατάξεως», καί έν συνεχεία κείμενον νεαράς προς τον έπαρχον τής 

ΚΠόλεο^ς περί τής διορθώσεως άσελγαινόντων, πιο. Πααιν ανθρωποις τοϊς 

εύ φρονονσι (φ. Β2ν), καί εΐτα πάλιν κείμενον περί γάμων (φφ. 83ν-84ν) άρ- 

χόμενον: Γίνωσκε δε δτι πολλάκις εζηνήθη ει δνναται δεσμευτικά, τοιαντα περί 

γάμονς θέμενος μετά, τίνος γυναικός έγγραφα.··· (έπονται ερωταποκρίσεις). 

Τά έν συνεχεία γραφέντα υπό τού Σγουροπούλου μέχρι του φ. 87ν, ένθα 

καί λήγει ή χειρ αύτοΰ, δεν έχουν σχέσιν προς νομικά θέματα, αλλ είναι δυο 

εύχαί ανεπίγραφοι άρχόμεναι: ο!) 'Ο Θεός ο αιώνιος, ΐ] ακαταλντος εξουσία 

(φφ. 85γ-86γ), β') Θεέ νπεράμωμε και ύπεράγιε (φφ. 86Γ-87ν). Είναι φανε¬ 

ρόν ότι πρόκειται περί ευχών τού Μανουήλ-Ματθαιου Γαβαλά, τών υπ αρ. 

6 καί I6, ών ή προύτη είναι ή έπιβατήριος εις Έφεσον («Ευχή έκφωνηθεΐσα 

επί τή εις τήν "Εφεσον είσόδω ημών», συνετάχθη κατα το εαρ λήγον ή θέρος 

άρχόμενον τού 13397* ή δεύτερα ανέκδοτος είναι ευχή εις Θεόν σωζομενη ανεπί¬ 

γραφος (συνταχθεΐσα τώ 1323 /1324). Ούτως εις τους γνο>στους κώδικας τους 

περιέχοντας εύχάς τού Γαβαλά8 προστίθεται καί ό παρών* ως είναι δέ ευνοητον 

1. Αύτόθι, σ. 19. 

2. Αύτόθι, σσ. 362-363. 

3. Αύτόθι, τ. Δ', σσ. 195-196. 

4. Αύτόθι, τ. ζ', σ. 134. 

5. Βλ. τό κείμενον τοΰτο έν τη προσφάτω έκδόσει του Α η (1 Γ Ο & δ &3θ1ΐΐΠΪηο1ί, 

Βογ Τι-ίύίί&Ι Περί γάμων Πθ8 ίοΙίίΐηηβΒ Ρβάί&δΐπιοδ, ΕοηΙθδ Μιπογθβ, τ. I, 1976, σσ. 

140-141. 
6. Σ τ. Τ ω. Κουρούση, Μανουήλ Γαβαλάς, τ. Α', έν Άθηναις 1972, σσ. 

173-174, 179-180, 183. 

7. Έχει έκδοθή έκ τοΰ αύτογράφου κώδ. του Γαβαλά νϊηίΐ. Ιΐιοοί. §τ. 174 υπο Μ. 

Τ γ ο ιι, ΜδίίΕ&ϊοδ ηιβίΓοροΙΐί νοπ ΕρΙίθδΟδ. ϋΐ>6Γ δβΐπ ΙβΙιεη ιιη(1 δβϊηο δοΐιπίίβη, 

ΡοΙδά&ιη 1901, σσ. 51-52. 

8. Περί αυτών βλ. με άνωτέρω καί ϋ. Κβΐηδοΐι, βΐθ Βΐ'ΐβίβ όβδ Μ8.111ι&ίθδ 

νοη ΕρΙίθδΟδ πή Οοδοχ νϊικίοΰοηβηδϊδ Τΐιβοΐ. Οτ. 174, ΒθΐΊϊη 1974, σσ. 62-66. Πάσας 
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επί το ιού των κειμένων εμφανίζονται αποκλίσεις τινές άπό τών διά τής σωζο- 

μενης αυτογράφου χειρογράφου παραδόσεως παρεχομένων. 

Ό Γαλησιώτης συνεχίζει τά περί κεκωλυμένων γάμων διά κειμένου έπι- 

γραφομένου: «Έκθεσις έτέρα περί γάμου καί συναφείας νομίμου θαυμαστή τις 

καί σαφής» (φφ. 105Μ15Γ). Πρόκειται περί του τελευταίου τής χειρός αύ¬ 

τοΰ έν τφ κώδικι τούτω, εξετάζονται δέ έν αύτω συγκεκριμέναι περιπτώσεις 

κεκωλυμένων ή άκωλύτων γάμων μεταξύ προσώπων επωνύμων έχόντων βα¬ 

θμόν τινα συγγένειας έξ αίματος ή έξ αγχιστείας* προηγείται σχηματική πα- 

ραστασις τοΰ μελετωμενου συνοικεσίου καί έπεται βραχεία ή έκτενεστέρα δια¬ 

πραγμάτευσή περί αύτοΰ. Ιηο. (διά τοΰ σχήματος) Ό 'Ραδψός πατήρ \ Μι¬ 

χαήλ - αδελφοί - *Αννα (καί έν συνεχείς:) Κωλύεται ό γάμος ούτος του Μι¬ 

χαήλ μετά τής ’Άννης..., 3βδ. ... ϊνα έπάρωσι δύο αδελφούς. Τέλος του δια¬ 

γράμματος τών βαθμών. Τινές τών περιπτώσεων τούτων είναι ειλημμένα», έξ 

αρχειακών εγγράφων, μνημονευόμενων καί τών ονομάτων πατριάρχων ή εκ¬ 

κλησιαστικών αρχόντων, οίτινες συνέβαλον εις τήν λύσιν τών δι5 αύτών τε- 

Οεντων κανονικών θεμάτων* ό προσφατώτερος δέ άναφερόμενος πατριάρχης 

(φ. 114Γ) είναι ό Αρσένιος Αύτωρειανός (1254-1260, 1261-1264)1. 

Ουτω προ οφθαλμοιν κειται διττή συλλογή τών αύτών μέχρι τίνος νομι¬ 

κών κειμένων. Έχει σαφώς χρηστικόν χαρακτήρα, τήν έξυπηρέτησιν τών άρμο- 

δίων όπως άποφαίνωνται επί τών λεγομένων «γαμικών συναλλαγμάτων», περί 

τοΰ κεκωλυμένου ή μή αύτών έννόμως* ήσαν δέ οΰτοι οί κατά τόπους μητροπο¬ 

λ ιται καί αύτός έτι ό πατριάρχης, άν καί ιδιαιτέραν υπευθυνότητα επ’ αύτών 

είχεν ό κατέχω ν τό όφφίκιον τοΰ χαρτοφύλακος2 κληρικός. Δέν είναι δέ καί 

δύσκολον νά έξακριβωθή ή προέλευσις τών κειμένων τούτων, τά όποια δέν 

συνήχθησαν προφανώς πρωτοβουλία τοΰ Γαλησιώτου ή τοΰ Σγουροπούλου. 

Η επιγραφή «Τίτλος ζ » είναι ικανή νά όδηγήση εις τήν πηγήν προελεύ- 

σεως. Ο αυτός τίτλος τοΰ «Προχείρου νόμου»3 έχει συνεχείς ομοιότητας προς 

τάς σωζομένας εύχάς έκ τών μέχρι τοΰδε γνωστών κωδίκων περιλαμβάνει ό ύπό έκδοσιν Β' 

τόμος τής ανωτέρω μελέτης μου, έν φ έκδίδονται αί πραγματεϊαι καί τά ρητορικά έργα μετά 
τών επιστολών τοΰ Γαβαλά. 

1. Δύο έξ αύτών λυθείσας έπί πατριάρχου Μανουήλ Β'(1243-1254) έμελέτησεν έκ 

τοΰ παρόντος κώδικος ό V. Ε & ιι ν θ η ί, Εβδ Γβ^βδΙβδ άθδ ειοΐβδ άυ ΡαίΓί&Γ0«1 άβ 

Οοηδί&ηίϊηορίβ, νοί. I, ί&δο. IV, Ρ&ηδ 1971, σσ. 129-130, άρ. 1324-1325, καί τρίτην τήν 

επί πατριάρχου Αρσενίου Αύτωρειανοΰ ομοίως αύτόθι, σσ. 171-172, άρ. 1372. 

2. Βλ. Ό&ΐ'Γουζόδ, ΚβοΙιβΓοΙίΘδ βπγ Ιοδ όφφίκια ύθ ΓΕ^Ιίβθ ΒγζειηΙΐιιο, 

Ρ&Πδ 1970, σσ. 338-339, 350-351. Συνέταξαν δέ κατά καιρούς καί σχετικάς πραγματείας 

χαρτοφύλακες, ώς ο Δημ. Χωματιανός, ό Νικηφόρος Χαρτοφύλαξ (Ρ. Ο 0. II ί ί β Γ, Εθ 

ο1ι&Γίορ1ιγ]&χ ΝΐοβρΙιοΓβ, ΚβΒ XXVII, 1969, σσ. 159-195), ό Ίω. Πεδιάσιμος, ό Μα¬ 

νουήλ Γαβαλάς κατά τήν έπ. 239 τοΰ Μιχαήλ Γαβρά (ΡδίουΓΟδ II, σ. 391). 

3. Ίω. καί Π. Ζ έ π ω ν, «Ιιΐδ Οτ&βοοΓοίΏ&ηιιηι (= άΟΕ), τ. 2, έν ’Αθήναις 
1931, σσ. 134-139. 
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τό ύπ’ άρ. α' ανωτέρω κείμενον, ώς και 6 τίτλος ζ' του Δ' βιβλίου τής Έξα- 

βίβλου τοΰ Άρμενοπούλου1, ήτις αναπτύσσει ώς γνωστόν τον Πρόχειρον νόμον 

καί έχει ήδη συντελεσθή συμπιλουμένη προ τοΰ 13452. 

Άλλ’ εκείνο τό κείμενον τό όποιον εμφανίζει πλήρη σύμπτωσιν προς τά 

άνωτέρω τοΰ Σγουροπούλου καί τοΰ Γαλησιώτου είναι τό «ηύξημένον Πρό¬ 

χειρον» (ΡγοοΜιόπ έαιοΠπη) κατά τον η' τίτλον αύτοΰ3, έν φ αναπτύσσεται 

καί επαυξάνεται διά προσθηκών διαφόρου προελεύσεως 6 τίτλος ζ' τοΰ Προ¬ 

χείρου νόμου. Ό τίτλος ούτος, ώς φαίνεται, άπεσπάσθη καί έγνώρισεν ιδιαι¬ 

τέραν κυκλοφορίαν λόγω ειδικής χρησιμότητας, άλλα διετήρησε την αρχικήν 

άρίθμησιν ώς τίτλος ζ' τοΰ Προχείρου νόμου. Καί άπαντα πράγματι καί εις 

άλλους χειρογράφους κοόδικας ή συλλογή αύτη έν δλω ή έν μέρει, ώς π.χ. τούς 

ν&ί. £1\ 828 (ιγ' - ιδ' αί.), φφ. 347ν, 349Γ-351Γ, 353, καί 857 (ιδ'-ιε' αί.), 

φφ. 254ν-260ν. Είναι-δέ πολλοί οί κώδικες οί περιέχοντες τοιαΰτα κείμενα, 

εις τά όποια δμως αί προσθαφαιρέσεις καθιστούν δυσδιάγνωστον τήν άρχικήν 

πηγήν αυτών4. Πά.ντως επί τοΰ προκειμένου τά άνωτέρω κείμενα κατεβλήθη 

προσπάθεια όπως απαρτίσουν ένιαΐον δλον, έστω καί χαλαρας συνδέσεως μετά 

επαναλήψεων καί ταυτολογιών, χαρακτηριζόμενον ώς «βραχύτατου πόνημα»5, 

τά προστιθέμενα δέ εις τό πρώτον κείμενον τοΰ ζ' τίτλου τοΰ Προχείρου νόμου 

θεωρούνται ώς β' κεφάλαιον τοΰ αύτοΰ τίτλου6· έγράφησαν δέ τά ύπ’ άρ. β' 

καί γ' κείμενα έν οψει τοΰ επιτασσόμενου πίνακος τών βαθμών συγγενείοις, ώς 

δηλοΰται διά γενομένων παραπομπών εις αύτόν7. Τον πίνακα τούτον δμως δεν 

διασώζει τό τμήμα τοΰ Ρ&ι\ £Γ. 1372 τό γραφέν υπό τοΰ Σγουροπούλου, όπο>ς 

δεν διασώζει καί τήν εκτενή «’Έκθεσιν έτέραν περί γάμου...», δι’ ή-ς 6 Γαλη- 

σιοότης κατακλείει τά έαυτοΰ κείμενα. Άντιθέτως παρέχει ό Σγουρόπουλος 

1. σσ. 494-508 (ΗβίκιΙ)8ΐοίι)· σσ. 231-238 (Πιτσάκης). 

2. Βλ. σχβτικώς τήν πρόσφατον μελέτην, τήν άναφερομένην εις τήν χφον παράδοσιν 

τής Έςαβίβλου καί τών σχολίων αυτής, τής Μ. Τ ίι. Ρ ο £ ο η, Όϊο δοΐιοΐΐθπ ζυτ Ηο- 

χίώϊΒΙοδ ΐιπ Οοάβχ νβΐιΐδΐίδδίπΐιΐδ \Τιϋο&ηυδ ΟΙΙο5οηΐ&ηπδ £γ. 440, ΕοπΙβδ ΜίηΟΓθδ, 

τ. IV, 1981, σσ. 256-345, έν σσ. 268-275. 

3. ίΟΚ, τ. 7, σσ. 60-90, §§ 1-130 (αί λοιτταί §§ 131-132 άφορώσαι εις τό δίκαιον 

τής προικος κανονικώς ανήκουν εις τον επόμενον τίτλον Θ' - βλ. τήν έν σ. 90 αυτόθι σημ. 2). 

Τό συμπιληματικόν έγχειρίδιον τούτο άπηρτίσΟη περί τό 1300 (Η. Η υ η £ 6 Γ, ϋΐθ 

ΗοοΙίδρΓ&οΜΐοΙίθ ρΓΟΪαηβ ΤίΙβΓδίυΓάβΓ Β,γζ&ηίϊπβΓ, τ. II, 1978, σ. 474, υπό Ρ.Ε. ΡΐβΙβΓ). 

4. Βλ. π.χ. τήν παρά 3. ϋβΡΓουζβδ, (^υβδϋοηδ άβ <1γοϊΙ ΐΏ&ΙπΓηοηί&Ι: 

1172-1175, ΚΕΒ 35, 1977, σσ. 107-157, συλλογήν. 

5. ... εΐ ακριβώς και έπιμελώς έγκύψεις τοντω τφ βυαχυτάτω π ο ν ή μ α τ ι, 

«ΙΟΚ, τ. 7, σ. 68, ι_2. 

6. Άνωτ., σ. 381, καί ΙΟγΚ, τ. 7, σ. 64, 36. 

7. Άλλ* επειδή μάλλον ακοής άκριβεοτέρα υπάρχει ή οψις, μετά τήν άφήγησιν τών 

βαθμών αυτούς άκριβώς τφ παρόντι χαρτίφ (χάρτη Γαλησ. - Σγουρ.) ένεγράψαμεν, ϊνα οί 

έντυγχάνοντες τή ακοή καί τή θέα τελειότατης τνχωσι διδασκαλίας, .ΙΟΗ, τ. 7, σ. 65 , 26-29, 

καί ... κατά τό τής γραφής σχήμα, δπερ εύρήσεις έμπροσθεν, αυτόθι, στ. 35-36. 

24-6-1981 

ΠΙΝΑΞ Θ' 

ν™γ’</7ο^β.· 

ν&βλΖ-Ίΐ'ώί?%Τ*^ κρνν ■ 

1^" ^ ώ ω (ΐ β α ο ^ 

μβόα- ο Μϊ'ιίψΜ ο χψφλ>'.·Ίου 
ίβΐ<· β «Φ<0βστον <έν ο νάΐ 

ο>το\άρον «·#θϊτώδΑ Ινΐ7*ϊ Γ»Γ 

φψημ^έιηΤ·£' ί*(ο^'Ζφϋί.(τ< 

’(^ο\λ\IΜ^ι'η ι· κΦμι 

βλ,οάτ ούώ ρ δ $ *φαχ· 

Δΰ <τ» ρ 7ν μ ^ ο/ 

, ί»«·%Τ>ντ ν/ί Ο ν^,ττοτ^ 

ο^ιΐ*· η,&ι κχ7αΙφι^β^ 

7*τ«νς{*υ^Α>» ίί&ΜίΙ'απΦ} ρ »*ηάλ 

ώΛνβ· Ιβόπο 
... \ Λ ^ _ / /* 

'’!! | ^Ό' τ· ρ * ξ« ^, 

’ζτ "Λ τ» > ■ ».-.·αιν . 

■» II'«.« ^ & «™ Αί 1 0 λω ρ, ν',χ. γ/ 

Είκών 1. Κώδ. Ρ&γ. §γ. 1372, φ. 85Γ. 



ΠΙΝΑΞ ΙΑ' 

^ , ’ 1 /τΡ ^ ^ —ν Λ V \ Ν 
, ^-«^4λφ*ϋ Φ/α^ί ηςπ, * ^β £ * ζ 
_ι ν —_/ ®_ _ / -, . χ. ’ ’ ✓ , ’ } V/ 

^ φ- >ν> γ* {λ {· 0 *ί 4 Ο -Λ-υ β ®, .3-1 χ Α*/ 

^Τ3Τ|Γ©\>*ρ/ς *-’®τ&ίπΤ«ί< ^5τ?&<ζηό *7ΤΝ4* Μ«ίΥ>*^·Τί 

κχ> Τ 0 V * \)^0 £ -Τ»"ϋ^ήΓ· ^η 

;^ν ΐ9^ψ ^* ρ ^ 
οκίοβ^/'αύ’ η Κ^ ΤΓ^ϋβ^ν^*- β^^"^4ΐ; 

V 7 Λ ΛΧ,'->1*Ρ/ 
^5 -τιοχί <Γ^χι αυΛ 'Τ*5-* ' η Χγ ?-Λ κ ' α-ί γ- 

(^ Γ'' 

Ό^> 4·- 

I ^ 

Γϋοίί<ρ*ο*τΜς 
' > * 1 

’^-ΤΧ £ [ϋΰ *0 αΟΓΓ» Ο 

Ϊλ^'Λ■ΑεΤ'λ^^'' 
Γ$·' ν φ?ώ"; ·ο)ο'ΓΜΗ<ωτ“^ " < * * ? ί^τ»· 

’ί^*%^ ^(ΤτΑιΤίί) βΜ/Χ*·^ 'ΤΎ · λΓ ’ Αί^ϋ$^Τβ',«'<:,^βε^ 

Λ-τώΛ^Χ^^-7^V*ί*^/ 

οί-τ^>υ^^λ8γ5^υ, £-Τ*' ΟΧΙΟ^ΤΚ·© 

ΕΙκών 3. Κωδ, Ρ&Γ. §Τ. 1372, φ. 119Γ. 



ΠΙΝΑΞ ΙΒ' 

, /7 / ν,/' , - 

( >’( *ν' •'ΤΓ^Κί 
, / 1 4. *//~ Κ. /* * 

'' °9(ί 

«-ττ^ί {^τΤ 

θΊ**/>$?* ^ 
έτΚτίίλ· έτΜ 4λ>/»^7ΤΧ,«Κ«< νί^^>/ 1 

Ίο\£*ΚτιΛ^^* Κ«Α*Λρ-7^>»^Νμ£^*•.«1**^ ^ 

Λί^>".Κ.'τ^ ·Γ·» -^***^. 

Κ«ογ6τ* *»\χ Μίο-τ^Ο/' Κ*τί«*7ΑΆ?» Ο/ 

η β!ΓΜΐί^ Λη#*»$#1οϊφρ, Λ^*ν * ν!Λτ4ρ £τΚ· 

μ·ν ιγ£01* )£.*αοι £§-\ 79\/ψ*ψ ^ΣΓι*ι-τ^ί· (^ίτΜν 

ρ)·«Λ?·» */μ44 τ? ί^ν*ί Αί*ρρμ&'ύ&γι μΜ τζτ' 

φ* /χω//Λνν^ΜίνΟ /-ΤΛ -Λ*- «υ^ΛΓΙΤ,κΑ μ /οΡ ' 

Κ^Ρ/ ^ϋ< <&ΙΜΜ?* £Χιλφο<.£)& 

φ<ί· θή*>'8 1*ν*'>\β*!*&* *\)Α- 

φΑί\φ! ^τ»*ί*οί· ίο^< 

Τφ/^ *ύ πφ/'Κ >“75^** Μ\Α*^£^Κ**&*<φ* 

?ον£βό$β^ (^Μ^Ίή'/Α^-μίμ^Η 
ι/Λ.'^ ν.*_&_λ! /-_Λ /Λ 

^ Ρ ΤΙΡ* 6° 7^// » ^τί^Χ^ί*· ^·ίλ%λ·ίΤΐ 

0 σ*Μ Α*μ*σ10 ϊΐο&\3ζ*(^$*&*βι 

^ ί'φ ^ φαί&1^^^ΐκ>λ ■ ττί* * ςν\> λ'τ^Ι 

Τί/Χ^ον^Α^^ω// ^ρίσΐζ*ν^ί Ι*μ«£> 

4 ♦&/<; <3Η( * 

Εΐκών 4. Κώδ. Ραι*. §γ. 1372, φ. 88γ. 

• ΝΌΤ *σ£$ **“ * *ΊΓ*»ςί^Χ#^^ι«Γ*κ/^ 

^Μ^Φρ^Α5Λί*ο «ΙύΟϋ*; Λ Η 3 ?<-*?* 

{^^Λ^^ρΛ+^νϊςώίβαΛμίμΐιΐΜ/φμ· κύι^σνΓ' 

<ΥΙ V ί *%7Γ*/ < κ«7* *ΡΛ< *τ^«4α* ^*>Φ" κ ’ Ιτ^ί^ 

<; -ητωίω ώ<, $ΐΟ?*\·ΐπΡ¥*~Β*'*<;ηΙ^}ΐ*« 

ΚλΛ«/·«'Α^**Μ*ρΦ»ΐ' »β^ΜΑ*Γί«Η4Κ4^Ρ^<^Ι^^^ 

, ντ*ρ£< -σρ σ**· ν^· 0?τρ#^»τ^ 

ΠΡΟ^-ΤΊΤλ*! ωΤ«*{ρ Γ^ΐήΛ-ηιμΙνν 1>γ*ϊμ *Κ·Ζ **» Κι^μ^. 

6τ* ίτ7Γί,'ΐτί·Ι·^^ 

·λ'ΠΡ<3^^ ^^Κ^»τίΐ '&ν^ί' ^'^Τ5^^'τΗι·2Κτ·ί^ 

β^^-'Χί νΜ »,\**ί < &<>*£><£ ν Ο μϋ 

• ;ν :·ν^Ι^?’ Π Π/ΓΓβ<^Λ>^^2 

<’<^° ν ^ · * <^ν</*ί< τ Λ/λΑ*» 

ΡΟΜ*> ®μϊ*ΡμΜ>·ίβ*ψ 

] 

Ι^ν*<τ*^Η^ 

ΊΤ^ΛΛ>^^λ4*^τϊ^Λλί· ί 

11§|;β 
^ Λ^®^<ϊς\^-7»ί/Τ!ΓνΙκ^^' 

^*~7ΓΛ3 £, ,^Μ Μ ΖΖ7 \ 

Είκών 5. Κώδ. νΐηίΐ. ίΊίθοΙ. §γ. 174, φ. 147Γ. 



ΠΙΝΑΞ ΙΔ' 

ίΛ^β^ Μ^ί-φί** ?&$ ^ 

^Χφ 0*Αί/“Κ £Μ·^02ιϊ·^λ<|)«<λ4Α4$^ν . 
>«π' ^ί «ΧλΑίλφ^κ ·κ«7* *« ·» , 

ν^οί 'Λ,^Φ * ^γ£&~*** ^ 

νί,»*ς Χβ'·£··■" ./Λ 

ΤΤΓ/ο 
μΑ^ ^λλ·ίλ·ν^» «ϋλ»>^ 

ΙΟμ (ί^ββ^Λ^^' ^'<** .^-ττ^ιΛι/ο γ 
^Μ'^λφμ ν^ν*«Γ«Μ<Ι» Λ/ϊΓ< ·λ»/βΧ^ 

-,Γ^^! ΰΖ^Τ-^ΡΙο 
β £< κ« Λ *4«* Λ χ’Α*χ4>°< 
^ άν^ς *·^»Φ*'^9ζ 0«**<Η 5 

Α^^λλ.ΐ* »ί^ ** ΗΗ / 

ρ^ί^' ν**Φ«**ϊ" ^ 
^^■-τό^^ι^ή'ηβ^ 1 'ΙΓρώίΤοΧ^Χ 

^χφ»ο£·*·^“*^^ /2ιΑ.^,χΦ(0'Λ7ΓΛ|^κ^^· ν 
ΐί'ίοιυϋ ^Ρ^υ'^βςΚβί^4 ^βς >βΜ^»Ι»»4 ^ 

^(^χιΙΤίλί. οτήάϊΐτΓ»0 $ί «ϊ Α^/ί'·^(3Γρ3 [ ν^ 

Γ&άχ**λ\^τΜ(^"*'Κ**β’^'λ9\ 

]%&,κντ**ν'· 
ί ί 

ΕΙκών 6. Κώδ. Ρ&γ. §γ. 1372, φ. 94*·. 
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ΕΙκών 8.. Κώδ. Ρω·. £Τ. 1372,^φ.. 112Γ.. 

Αί νομικαί διατάξεις του κώδ. ΡδΓ. £1*. 1372 καί ό Γ. Γαλησιώτης 38δ 

μικρόν μέρος του καταχωρισθέντος εις τό ΡγοοΙιιγοπ διιοΐυιη τμήματος τής 
εκτενούς πραγματείας του χαρτοφύλακος Βουλγαρίας Ίωάννου Πεδιασίμου: 

«Ακριβής σύνταξις περί γάμων»1, τό όποιον ό Γαλησιώτης παραλείπει. *Αμ- 

φοτεροι δ’ οί γράφεις παραλείπουν καί τό μετά την «’Έκθεσιν έτέραν...» ακο¬ 

λουθούν έν τω έκδεδομένω η' τίτλω τού νομικού εγχειριδίου τούτου (§ 130). 

ΐηο. °0 μεν επί τον κανικλείου άμεταθέτως..., οπερ άποδίδει την «Άπάντη- 

σιν προς τον λέγοντα κεκωλυμένον είναι τον έκ τριγενείας γάμον καί άσυγχώ- 

ρητον» τού Δημητρίου Συγκέλλου3. Τό έν συνεχεία τού παρισινού κωδικός, 

φφ. 117Γ-119Γ, δι’ έτέρας χειρός γραφέν «Περί των βαθμών τής συγγένειας» 

τού Μιχαήλ Χούμνου δεν έχει περιληφθή εις τον η' τίτλον τού έκδεδομένου ηύ- 

ξημένου Προχείρου. 

'Ως ήδη έσημειώθη, οί γράφεις Γαλησιώτης καί Σγουρόπουλος γράφουν 
ανεξαρτήτως άλλήλων, ούτε ό Σγουρόπουλος ώς μεταγενέστερος αντιγράφει 
άπό τού Γαλησιώτου, άλλ’ ούτε καί από κοινού προτύπου άμφότεροι. Τούτο 
προκύπτει καί έκ των διαφορετικών γραφών μεταξύ αυτών (παρ«τηρείται δέ 
ότι τό έκδεδομένον κείμενον εύρίσκεται έγγύτερον προς τήν παράδοσιν τού 
Σγουροπούλου) άλλα καί έκ τού οτι τό πρότυπον τού Γαλησιώτου έν ,10 Κ, 

τ. 7, σ. 63 , 24-27 ( = Φ· 91Γ),πρέπει νά έφερε φθοράν τού κειμένου: ονκέτι-^ενα 
χρόνον, ένεκα τής οποίας άφήκεν ούτος άντιγράφων άνάλογον κενόν (προς 
μεταγενεστέραν συμπλήρωσιν)' ό Σγουρόπουλος, άντιθέτως παρέχει τό κεί¬ 

μενον άνευ χάσματος. 

Άντιβαλλόμενα τά κείμενα τού κωδικός προς τό έκδεδομένον ηύξημένον 
Πρόχειρον ένιαχοΰ παρέχουν προτιμότερας γραφάς, ώς έν σ. 66, 2ζ ' 

ρ ε ϊτ α ί αντί καθαίρεται θά., σ. 66, 29: και τούτους ον τελείως άφίη- 

σιν (ό Γαλησιώτης), και τούτους ονκ άφίηαιν (ό Σγουρόπουλος) αντί και 
τούτους άφίησιν β6., σ. 67, οί γ α ρ όνο αδελφοί αντί οί δύο αδελφοί β6., 

σ. 68, 43-44> 4!>: π9° μεν τον τόμον... τον τόμον αντί... νόμου ... νόμον θ6. 

Ώς προς τον χρόνον τέλος τής καταγραφής τού τίτλου έν τώ Ρ&γ. §τ, 

1372 ίβπηίηυδ ροδί ςυβπι είναι πρωτίστως ό χρόνος συντάξεως του ηύξημε¬ 

νού Προχείρου τοποθετούμενος εις τάς άρχάς τού ιδ' αί. ώς έλέχθη3. Πρέπει 

1. Ένω τό έκδ. ηύξ. Πρόχειρον διασφζει καί έπομένας παραγράφους αύτου (.ΙΟΚ, 

τ. 7, σσ. 76-79, §§ 95-97) κατά τήν νβΓδϊο II πάντοτε, περί ής ό Α. 8 Ο Κ Π1 ΐ η Ο Ιί, ενθ’ 

άνωτ., σσ. 131-135. Τό τμήμα τούτο τού κειμένου παρ’ αύτω βλ. έν σσ. 141, 32 -145, 

140, 153-154, καίτοι δέ λήγει διά τής φράσεως: άπό δέ τής διαιρέσεως και τον δ ι α γ ρ ά μ- 

μ α τ ο ς γένοιτ’ άν μάλλον ευσύνοπτα και σαφέστερα, δεν ακολουθούν τά έπιτασσόμενα 
έν τω αύτφ κειμένω τού Πεδιασίμου σχήματα κεκωλυμένων ή μή γάμων, άλλ’ άντικαθι- 

στώνταί έν τω ηύξ. Προχείρφ διά των διαγραμμάτων τής «Έκθέσεως έτέρας...». 

2. ΙΙαρά 'Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, τ. Ε', σσ. 366-368. 

3. Ή κατά τον Α. 8 ο 1ΐ ϊτ» ΐ π Ο Ιί, ενθ’ άνωτ., σ. 132, εις τό α' τρίτον τού αί. 

ΕΕΒΣ, ΜΔ’ 25 
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πάντως νά παρενεβλήθη χρονικόν τι διάστημα από τής συγγραφής του νομικού 

εγχειριδίου, έως οδ φθάσωμεν εις την άπόσπασιν καί ανεξαρτητοποίησή κει¬ 

μένου αύτοΰ, τό όποιον δέχεται συν τω χρόνω προσθαφαιρέσεις. Ό Γαλησιώ- 

της, 6 καί εγγύτερον ευρισκόμενος προς τούς χρόνους τούτους, εδρεν ήδη άντι- 

γραφόμεναν τον τίτλον καί υφιστάμενον αλλοιώσεις πιθανώς κατά την γ' ή την 

δ' δεκαετίαν του ιδ; αί. Δεν πρέπει πάντως ή αντιγραφή νά έγένετο προς τό 

τέλος του βίου αύτοΰ, διότι ή χειρ του Γαλησιώτου διατηρεί είσέτι τον καλλι¬ 

γραφικόν χαρακτήρα, όν δεν επιδιώκει πλέον ούτος τουλάχιστον από του 1347, 

ώς μαρτυρεί ή γραφή αύτοΰ έν τώ Κωδικίφ των συνοδικών παρασημειώσεων. 

Περί τοΰ Σγουροπούλου ελλείψει έτέρας είδήσεως ισχύουν καί ενταύθα τά 

ανωτέρω πιθανολογούμενα χρονικά σημεία τής βιβλιογραφικής αύτοΰ δράστη-, 

ριότητος (1373, 1378)1. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩ. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ 

1. Δυστυχώς δεν δύναμαι νά βεβαιώσω άν ό χάρτης των γραφέων Γαλησιώτου καί 

Σγουροπούλου είναι πράγματι άνατολικης προελεύσεως (ώς προκύπτει έκ τοΰ II. ΟιώοπΙ) 

ή άντιθέτως φέρει ύδατογραφήματα, τά όποια θά διηυκόλυνον ασφαλώς την χρονολόγησιν. 

Πάντως εύρισκόμεθα εις τούς χρόνους ύποχωρήσεως τής χρήσεως έν Βυζαντίω τοΰ ανα¬ 

τολικού χάρτου (βλ. Ν. \Υ ϊ I 5 ο η, Μβάίβν&ί ΟΓββΙί ΒοοΙΛ&ικΙε, Τβχί, Οωηϊηίά^Θ, 

Μ353. 1973, σ. 27). 

Σ Υ Μ Μ Ε ϊ Κ Τ Α 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΤΝΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΡΛΑΝΔΟΥ 

(Έν Άθήναις τή 11η Δεκεμβρίου 1980) 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΒΣ 

Κ υ ρ ί α ι, Κύριοι, 

Τό 1919 ό άείμνηστος Φαίδων Κουκουλές, συντάκτης ακόμη τοΰ α,ύτο- 

νόμου Πστορικοΰ Λεξικού, προεκάλει μίαν σύναξιν υπό την προεδρίαν τοΰ 

λογίου μητροπολίτου Αθηνών Μελετίου Μεταξάκη καί ίδρυε την Εται¬ 

ρείαν Βυζαντινών Σπουδών. Έλειτούργουν τότε ή Φιλεκπαιδευτική Εται¬ 

ρεία καί ή Εταιρεία τών Φίλων τοΰ Λαοΰ, σκοπεύουσαι εις τήν μόρφωσιν 

διδασκαλισσών καί τήν έκλαΐκευσιν, καί ή Αρχαιολογική Εταιρεία, ή άπο- 

βλέπουσα εις τάς άνασκαφάς, αναστηλώσεις καί μελέτας τών μνημείων τής 

Ελληνικής άρχαιότητος. Απόπειρα νά έκδοθή ίδιον περιοδικόν διά τάς Βυ- 

ζαντινάς Σπουδάς, ή «Βυζαντίς», είχε προ πολλοΰ ανακοπή. Ό Ν. Α. Βέης 

εργαζόμενος εις τό εξωτερικόν δεν είχεν άκόμη έκδώσει τά ΒΝά του. 'Η 

Ακαδημία Αθηνών ίδρύθη μόλις τό 1925 καί αί φιλολογικαί άνακοινώσεις 

έγίνοντο διά τής έν Άθήναις Επιστημονικής Εταιρείας, εις τήν όποιαν 

ήρχετο νά προστεθή ή νέα Εταιρεία, ή ίδική μας. 'Ο Κωνστ. Δυοβουνιώτης 

συνέχιζε τυπώνων τά κατάλοιπα τοΰ Σπ. Λάμπρου διά τοΰ ΝΕ. 

'Η έπακολουθήσασα τό 1920 πολιτική καί εκκλησιαστική μεταβολή 

καί έν συνεχεία ή μικρασιατική περιπέτεια, ή καταστροφή, ή μεταπολίτευσις 

καί ή προσφυγιά, · άνέβαλον τήν εκδοσιν τής ΕΕΒΣ διά τό 1924, ότε μόνον 

έκυκλοφορήθη ό πρώτος τόμος. 'Ο Κουκουλές διετήρησε τήν θέσιν τοΰ Γεν. 

Γραμματέως μέχρι τοΰ 1955, ότε άσθενήσας άπέθανε καί υπό διαφόρους 

ιδιότητας τόν διεδέχθη ό όμιλών, καί ώς διευθυντής τής Έπετηρίδος. 

Οί επιστημονικοί στύλοι τής Εταιρείας ήσαν ό άείμνηστος θεολόγος 

Κωνσταντίνος Δυοβουνιώτης, ό Φαίδων Κουκουλές (ή 1956), οί αρχαιολό¬ 

γοι Γεώργιος Σωτηρίου, Αναστάσιος Όρλάνδος καί Άνδρέας Ξυγγόπαυλος, 

οί θεολόγοι Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (ψ 1938) καί Άδ. Διαμαντόπου- 

λος, ό ιατρός ιστορικός τής Ιατρικής καθηγητής Αριστοτέλης Κούζης, ό 

άείμνηστος διδάσκαλός μου καί γνώστης τής τε ύμνογραφίας καί τής Βυζ. 

Μουσικής Εμμανουήλ Πεζόπουλος, ό Κωνστ. Άμαντος, νομικοί, φιλόλο¬ 

γοι, ίστοριοδίφαι κ.ά. σύμπνοοι τότε καί μή διαχωριζόμενοι διά πολιτικών, 

κοινωνικών ή γλωσσικών κριτηρίων. 
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’Από του 1924 τούλάχιστον ευρίσκω σύμβουλον τον νεαρόν ετι αρχι¬ 

τέκτονα Αναστάσιον Όρλάνδου, συνεργάτην τακτικόν της Έπετηρίδος. 

*Η διάσπασις υπήρξε φυσική, άφ’ής τό επόμενον έτος ό Γ. Σωτηρίου 

καί ό Όρλάνδος είσήλθον εις τήν Ακαδημίαν, ό Χρυσόστομος Παπαδόπου- 

λος γενόμενος αρχιεπίσκοπος έξέδωκε τήν «Θεολογίαν», έν συνεχεία ίδρύθη 

τό Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, τό όποιον έγένετο κέντρον βυζαντινών με¬ 

λετών διά των άειμνήστων καθηγητών του Στίλπωνος Κυριακίδου, Ίω. Β. 

Παπαδοπούλου, Ίω. Βογιατζίδου, Άνδρέου Ξυγγοπούλου κ.ά. Επίσης 

έδραστήριοποιήθη ή Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία υπό τον άκαδη- 

μαϊκόν Γεώργιον Σο^τηρίου. Ό ’Ορλάνδος, κατά, τό μακροχρόνιον παράδειγμα 

του προ αύτοΰ δοξάσαντος τάς Βυζαντινάς Σπουδάς διά τής έκδόσεως ίδιου 

προσωπικού περιοδικού, τού «Νέου Έλληνομνήμονος», αειμνήστου Σπυρί¬ 

δωνος Λάμπρου (Ί' 1919), έξέδωκεν ίδιον προσωπικόν περιοδικόν, τό «’Αρ¬ 

χείου τών Βυζ. Μνημείων» (Α' τόμος 1935, ό ΪΒ' τό 1973), οπού έδημοσίευε 

τάς ιδίας του μελέτας. 

Τό 1928 ό άκαδημαϊκός Κωνσταντίνος ’ί. ’Άμαντος (ή 1960) ίδρυε τό 

περιοδικόν «Ελληνικά», τό όποιον έξυπηρέτει καί ίστορικάς βυζαντινάς 

μελέτας. 

Ό Β' Παγκόσμιος πόλεμος έδυσκόλευσε τό εργον τών Εταιρειών καί 

άνέκοψε τήν έκδοσιν τών περιοδικών. ΊΊ Εταιρεία μας περιωρίσθη εις τό 

μνημόσυνου τού Κωνστ. Παλαιολόγου καί τινας μικροεκδρομάς. Ό όμιλών 

μετεΐχεν αύτής άπό τού 1932, άπό δε τού 1946 άνέλαβον νά βοηθήσω τον 

άείμνηστον Κουκουλέν διά τήν έπανέκδοσιν τής Έπετηρίδος, έγενόμην δέ 

καί σύμβουλος τής Εταιρείας. Εις τό Δ. Σ. εύρον Γεν. Γραμματέα μέν πάν¬ 

τοτε τον άείμνηστον Φαίδ. Κουκουλέν, τόν όποιον μετά τινα ετη καί διε- 

δέχΟην, πρόεδρον δέ τόν προστάτην τώ>ν Επιστημών καί τών μελετητών 

αείμνηστον νομοδιδάσκαλον Παναγιοότην Πουλίτσαν. Μεταξύ τών συμβού¬ 

λων ήτο πάντοτε καί ό Αναστάσιος ’Ορλάνδος, ό όποιος καί άποθανόντα 

(Ιανουάριος 1968) διεδέχθη τόν Πουλίτσαν εις τήν προεδρίαν, τήν οποίαν 

καί έκράτησε μέχρι τής κατ’ Όκτώβριον 1979 έκδημίας αύτοΰ. Συνυπηρετή- 

σαμεν δέ καί εις Δ.Σ. άλλων σωματείων, ως εις τήν ΙΕΕΕ, καί εις τήν Επι¬ 

τροπήν άναπαλαιώσεως τής Βουλής (οδού Σταδίου). Είσήλθον, λήγοντος 

τού 1949, εις τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν, όπου διεπίστωσα τό άκάματον τού 

άνθρώπου, τήν άκραν ευσυνειδησίαν τού Όρλάνδου. Είμεθα τότε 18 μόλις 

καθηγηταί καί 7 βοηθοί καί διεπαιδαγοογούμεν 2.000 φοιτητάς, προ.σωπικώς 

διδάσκοντες, έξετάζοντες, διορθοΰντες τά γραπτά, μή ταξιδεύοντες κατά τήν 

διάρκειαν τού ακαδημαϊκού έτους. Ό ’Ορλάνδος ουδέποτε ελειψεν άπό συνε¬ 

δρίαν, άπό μάθημα, άπό τελετήν. Σπανίως έδημηγόρει κατά τάς συνεδρίας. 

Μειλίχιος, άκούραστος, πράος, έργατικώτατος, υπόδειγμα διά τούς νεοεισ- 

ελθόντας εις τήν Σχολήν καθηγητάς. "Οταν όμως προετάθη νά έκλεγή άπό 
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τήν ολομέλειαν συγκλητικός, οί καθηγηταί (καί δέν ήτο η μόνη περίπτωσις) 

τόν κατεψήφισαν, κρίναντες ότι χρησιμώτερος ήτο εις τό Πανεπιστήμιου 

είς ψυχολόγος άπό ένα αρχιτέκτονα! Εσχάτως τό αύτό Πανεπιστήμιον τόν 

άνεκήρυξεν επίτιμον, άλλ’ ως ομότιμου ουδέποτε τόν έκαλέσαμεν νά. δμιλήση 

ή νά διδάξη. Δείγμα καί τούτο τών παρ’ ήμΐν συνηθειών. ■ 

Κατά τά άλλα έ'ξω τής Εταιρείας καί τού Πανεπιστημίου δέν έγνώρισα 

τόν Όρλάνδον ούτε υπήρξα έκ τών οίκειοτέρο^ν. Τού είμαι προσωπικώς 

ευγνώμων δι’ ηθικήν καί επιστημονικήν ύποστήριξιν, άσχετον προς τά δύο 

ταύτα ιδρύματα1. Τόν ευγνωμονώ όμως διά τήν χειρονομίαν του νά άφήση 

διά. τής διαθήκης του (υποδείγματος εύεργεσίας διά πολλά άλλα ιδρύματα), 

έν κατάστημα ενοικιαζόμενου, τά έ'σοδα τού οποίου θά καταστήσουν εύκολω- 

τέραν τήν λειτουργίαν τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών καί τήν έκδοσιν 

τής Έπετηρίδος της, βασικού οργάνου καλλιέργειας τών μεσαιωνολογικών 

μας ερευνών. 

Θά ένθυμούμεθα πάντοτε τόν καλοκάγαθου άνθρωπον, τόν μετριοπαθή 

καί μετριόφρονα, τόν έργατικώτατον, τόν συγκτήτορα καταστάντα καί συνι¬ 

δρυτήν τών ιερών μ,ονών τής Ελλάδος, τήν καλλιτεχνικήν φύσιν, τόν ουδέ¬ 

ποτε καυχώμενον διά τάς υπηρεσίας τάς όποιας προσέφερεν είς τό Έθνος 

(ώς στρατιώτης ή ώς πολίτης) είς τήν Εκκλησίαν, είς τάς τεχνικάς κατασκευάς, 

είς τήν έκπαίδευσιν καί τά Ανώτατα Πνευματικά μας Ιδρύματα, τάς άρ- 

χαιολογικάς Εταιρείας, τό Πολυτεχνείου, τό Πανεπιστήμιου. Θά παραδει- 

γματιζώμεθα άπό τήν διαυγή σοφίαν, τήν καλλιέπειαν, τήν γνώσιν τών θύρα¬ 

θεν καί ιερών κειμένων καί τής ύμνογραφίας μας, τόν άδαπάνητον καί άν- 

εξάντλητον πλούτον τής ιδιοφυίας του, τήν οποίαν αφειδώς ηύλόγησεν ό Πα¬ 

νάγαθος. 

Εντολή τού Δ.Σ. τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών ό έκ τών δια¬ 

δόχων τού άειμνήστου Όρλάνδου καθηγητής κ. Νικόλαος Δρανδάκης θά 

όμιλήση περί τού τιμωμένου προσώπου καί τού έργου του2. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

Πρόεδρος τής Έτ. Βυζαντινών Σπουδών 

Ί. Ί’πήρξεν ευνοϊκός εισηγητής κατά τήν υποψηφιότητά μου είς τήν Ακαδημίαν 

Αθηνών τό 1965/1966 καί μέ έψήφισε, χωρίς νά εκλεγώ. «Έάν έκανες τό καλό παιδί 

καί έκρατουσες τό στόμα σου κλειστόν, θά έξελέγεσο» μου είπε μετά τήν άποτυχίαν. Δέν 

είναι τής Ιδιοσυγκρασίας μου τω άπήντησα καί τόν παρεκάλεσα νά μή άνακινήση, τών 

άπλών χάριν έμοΰ ποτέ τοιοΰτο ζήτημα. 

2. Ό συνάδελφος κ. Δρανδάκης δέν μάς παρεχώρησε τό κείμενον τής εξαίρετου 

καί γλαφυρός ομιλίας του πρός δημοσίευσιν. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

Εις τά έν σσ. 25-26 περί σφαλιστηρίων. 

Εις την διαθήκην του δ εύγενής Ένετόκρης Άνδρέας Κορνάρος, συντα- 

χθεΐσαν τδ 1611, παραγγέλλει την διάθεσιν των παρ’ αύτω σπανίων εικόνων 

καί έργων τέχνης. Μεταξύ αύτών είναι καί έν σφαλιστάρι, μικρά 

είκών μέ θυρίδια οότω λεγομένη ελληνιστί: «Ιίβπΐ Ια ΐπία^ίηβ ρΐοοϊοΐα, ΟΟΠ 

1β ροΗβΙΙβ, (Ιθίΐα ΐη §γθ<30 δία^Ιΐδί&Γΐ, βΐ ς;πβ11α άβΐΐθ ΙβίΙβΓβ 

ΙΗΟ οοη ρίΐΐιΐΓβ άθηίΓο β88β ΙοΙΙβΓθ, οΐιβ ίβη§ο ηβΐΐα ιηΐα οαπαβΓα, ΐιιΐίβ 

«Πιο β38β ΐιηα^ΐηί οοδβ ρτβΠοδβ, ρβΓ ρίίίαίΓα §Γβοα, βΐαηο Γηαηά&ΐβ ςιιαηίο 

ριάτηα α νβη6ζϊ&...ΜΓΐ11ιΐ8ΐι·ί38ίιηο 8Ϊ§ηοτ Αΐιιϊδο Ζογζϊ ηοδΙίΌ ρεκΗοηβ, 

ρ6Γ υη ρΐοοίοΐ ββ^ηο άβΐΐα ιηΐα αηϋοα δβΐ’νΐΐύ βΐ οδδθΐ’ν&ηζα» (Στ. 

Σ π αν ά κ η ς, Κρητικά Χρονικά 9, 1955, σ. 427). 

'Ώς φαίνεται αί δύο εικόνες ήσαν πολύτιμοι διά την βυζαντινήν ζωγρα¬ 

φικήν, τάς έκράτει δέ ό διαθέτης εις τό ύπνοδωμάτιόν του. Αξιοσημείωτος 

ό τύπος σφαλιστάρι (νυν σφαλιχτάρι) καί όχι -'ήοι. 

Ν. Β. Τ. 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ 

Η ΣΤΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑΣ ΚΑΝΟΝΩΝ: 

ΑΝΑΕΕ ΟΤΑ ΗΥΜΝΙΟΑ ΙΟΥΝΙΟ Υ-ΙΟΎΛΙΟΤ-ΑΤΓΟΥΣΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Περί τής έν Ρώμη έκδοθείσης καί, ώς προς τούς 12 μήνας, συντελεσθεί¬ 

σης προσφάτως σειράς των 'Υμ,νογραφικών 5 Αν αλέκτων, επιμελείς του έν 

Ρώμη αγαπητού συναδέλφου κ. Ιωσήφ δοΚίτό, εις τήν οποίαν προσέφερα 

κατ’ άρχάς τον πτωχόν οβολόν μου, έγραψα- τό πρώτον κρίνουν τον κατά τό 

1966 έκδοθέντα πρώτον τόμ,ον Οαηοηβδ δβρί-θίηΤί’ΐδ υπό τής Αάα ΌβΜαδί 

Οοηζαίο (ΕΕΒΣ 36, 1968, σσ. 392-395), μέ λεπτότητα προβαλών αντιρ¬ 

ρήσεις τινάς ως προς τον περιορισμόν τής χρήσεως κατωϊταλικών μ,όνον 

χειρογράφων. Επειδή όμως ή εργασία προέκοπτεν ούχί ώς έπρογραμμ.α- 

τίσθη, αλλά καί μετά πολλών σφαλμάτων, ήναγκάσθην νά δημοσιεύσω νέαν 

βιβλιοκρισίαν διά τούς τόμους III τού μηνός Νοεμβρίου (εκδότης Αθανά¬ 

σιος Κομίνης), IX τού μηνός Μαΐου (εκδότης Κωνσταντίνος Νίκας) καί 

VI τού μηνός Φεβρουάριου (εκδότης δ έμός ανεψιός Ευτύχιος Πω. Τωμ,αδά- 

κης, ούτινος ούδόλως έφείσθην διά τήν συγγένειαν καί τήν στοργήν), εις 

ήν βιβλιοκρισίαν έθιξα καί ζητήματα γεννώμενα κατά τήν έκδοσιν άλλων 

τινών τόμων καί εκδοτών (Οοηζ&ΐο, Άλκ. Πρωΐου, Εύτ. Τωμαδάκης). Πέρα 

πλήθους διορθώσεων καί παρατηρήσεων, προέβην καί εις θετικήν συναγω¬ 

γήν λεξιλογικού υλικού έκ τών έν λόγω τριών τόμο^ν (Άθηνά. 75, 1974 - 

1975, σσ. 403 - 433). 

Σήμερον επανέρχομαι διά νά συζητήσω τά έκ τής έκδόσεως υπό μέν 

τής κας Αιι§,Ίΐ8ΐ& Αοοοηοϊα Εοη§ο τών τόμων X Ιουνίου, καί XI Τουλίου, 

υπό δέ τής ήμετέρας Άλκήστιδος Πρωΐου τού τόμου XII Αύγούστου. 

Έξ ύπαρχής οφείλω νά δηλώσω οτι ή πρόοδος τής έκδόσειος από τού 

1966 κέξ. έδίδαξε καί τον επιμελητήν καί τούς έκδότας πολλά, ώστε οί 

νυν παρουσιαζόμενοι τόμοι (καί δή δ υπό τής Πρωΐου) νά υπερέχουν πολλών 

τών προηγουμένων καί νά δημιουργούν όλιγώτερα θέματα ή έξοργιστικάς 

παρατηρήσεις. Προηγουμένως όμως θέλω νά έπανέλθο^ εις τό θέμα τών 

κωδίκων έφ’ ών έβασίσθη ή όλη έκδοσις. 

Ό Γενικός τίτλος υφ’ όν έξεδόθη ή σειρά είναι «Αη&ΙβοΊθ. Ηγΐηηίοα 

Οτ&θοει. θ οοάίοί6ιΐ8 βπαίει Ιίαΐίαβ ίηΓβηοπδ». Τούτο σημαίνει ότι οί κώ¬ 

δικες έξ ών έξεδόθησαν τά 'Υμνογραφικά Άνάλεκτα προήρχοντο έκ τής 
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νοτιωτέρας Ιταλίας (καί ούχί τής Μεγάλης Ελλάδος), 'Απλη όμως άνάγνω- 

σις των σχετικών πινάκων των έμφαινόντων τούς κώδικο.ς έξ ών έγένετο 

ή έκδοσις των κανόνων τών μηνών Ιουνίου, Ιουλίου καί Αύγούστου, δει¬ 

κνύει ότι έχρησιμοποιήθησαν καί κώδικες 'Αγιορειτικοί, Μετεωρικοί, Πα- 

τμιακοί, Τεροσολυμιτικοί καί Σιναϊτικοί, ώς καί τών έν Εύρώπη (Παρισί- 

οις, Μαδρίτη, Όξφόρδη, Βιέννη) Συλλογών χειρογράφων, αί όποΐαι προέρ¬ 

χονται ώς επί τό πολύ έξ Ανατολής καί ούχί έκ τής Δύσεως, στηρίζει δέ 

το ύποστηριχθέν προ πολλου ύφ’ ημών ότι μονομερής έκδοσις έξ Ίταλιωτι- 

κών κωδίκων καί άστοχος καί ατελής θά ήτο. Ιδού οί σχετικοί πίνακες: 

Α'. Κώδικες έξ ών ή έκδοσις τού τόμου X, 1972 (ΑυαπδΙ& Αοοοποία 

Κοη§Ό): 

Γ α λ λ ί α: Παρισινοί 5. 

'Ι σ π α ν ί α: Μαδρίτης ί. 

Ί τ α λ ί α: Ρώμης: Βαρβερινοί 2, Βατικανοί 6, Κρυπτοφέρρης 5. Μεσσήνης 1. 

Μ ε γ. Βρεταννία: Όξφόρδης(Βοδληϊαναί) 2. 

Ά ν α τ ο λ ι κ ο ί: Τεροσολύμο^ν ί, Σινά 5. 

Έν συνόλω κώδικες 28, έξ ών 6 εις τήν Ελληνικήν Άνατολ^ήν, 14 εις Ιτα¬ 

λίαν. καί 8 εις άλλας Εύρωπαϊκάς χώρας. 

Β'. Κώδικες έξ ών ή έκδοσις του τόμου Χϊ, 1978 (Αυ§ιΐδ1& Αοοοηοΐδ 

Εοη§ο): 

Αυστρία: Βιενναίος 1. 

Ρ α λ λ ί α: Παρισινός ί. 

'Ι σ π α ν ία: Μαδρίτης 1. 

Ιταλία: Ρώμης: Βαλλικελλιανοί 2, Βαρβερινοί 1, Βατικανοί 6, Κρυ¬ 

πτοφέρρης 6, Σικελίας: Μεσσήνης 1. 

Μεγάλης Βρεταννίας: Βοδλ,ηϊχνός(’Οξφόρδης) 1. 

Άν αιολικοί: 'Αγιορειτικος 1, Μετεώρων 1, Πατμίακος 1, Σιναϊτικοί 5. 

’Ήτοι έν συνόλφ κώδικες 28, έξ ών 8 εις τήν Ελληνικήν 5Ανατολήν, 16 έν 

Ιταλία καί 4 εις άλλας Εύρωπαϊκάς χώρας. Οί κώδικες τής Ίταλιωτικής 

περιοχής δεν είναι περισσότεροι τού ενός τρίτου. 

. Γ'. Κώδικες έξ ών ή έκδοσις του τόμου XII, 1980 (Πρωιου): 

Α ύ σ τ ρ ί α: Βιενναίος 1. 

Γ α λ λ. ία: Παρισινοί 5. 

Ισπανία: Μαδρίτης 1. 

Ιταλία: Ρώμης: Βατικανοί 5, Κρυπτοφέρρης 3, Μεσσήνης 2. 

Μ ε γ. Βρεταννίας: Όξφόρδης (Βοδληϊανός) 1. 

Ανατολικό ί: 'Ιεροσολυμιτικός 1, Μετεωρικός 1, Σιναϊτικοί 4. 

Έν συνόλφ κώδικες 25, έξ ών 6 εις τήν Ελληνικήν Ανατολήν, 10 έν Ιτα¬ 

λία καί 9 εις άλλας Εύρωπαϊκάς χώρας. 
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"Οτι πολλών ποιητών άπό τού Όμήρου μέχρι καί τού Κάλβου τό έπίθετον 

είναι τό χαρακτηρίζον τήν ποίησίν των, έν πολλοίς ισχύει καί διά τούς ομο¬ 

γράφους. Ούτε δ’ οί αρχαίοι, ούτε οί τών μέσων χρόνων, ούτε οί τών καθ' 

ήμάς εύραν λαλούμενα υπό τού λαού τά άπερ έχρησίμοποίησαν έπίθετα, άλλα 

τά πλείστα ή έπλασαν οί ίδιοι ή παρέλαβον άπό προγενεστέρους ή καί άνέ- 

στησαν λιησμονηθέντα ήδη παλοιόθεν. Ταΰτα δ’ είναι ώς επί τό πολύ σύνθετα 

(λευκάλενος, θεοβδέλυκτος, χρυσοπράσινος π.χ.), καί είτε θετικά άπόλυτα 

ή συγκριτικά υπερθετικά ή καί αρνητικά. 

Επόμενον δ’ είναι ότι καί όλως νέας λιέξεις πλάσαντες οί ποιηταί νά 

έλάμβανον έκ τού αντικειμένου όπερ υμνούν τά λήμματα (πολεμικά, φυσικά, 

θρησκευτικά π.χ.) καί οί ελληνιστί γράψαντες ύμνογράφοι έκ τού ιερού 

χώρου (θεός, ιερός, άγιος, Χριστός κτό.). Διό περαιτέρω θησαυρίζονται τά. 

άπό τού Θεός συντεθέντα, γνωστά τε καί άγνωστα, καί εσι ιν ότε καί έξ άλ¬ 

λων λημμάτων (ά·γ ιο σύνθετα, χριστό σύνθετα, τά άπό τού παν).Ιδιαζόντως 

έπέστησα τήν προσοχήν μου εις πολυάριθμ,α ύμνογραφικά λ.ήμματα αποφατικά 

άπό τού ά- άρχόμενα, έπίθετα κυρίους, άλλα καί έξ ονομάτων έπιρρήματα, 

εις ρήματα άκόμη καί εις ένδεικτικά ιδιοτήτων. Ταΰτα δεν έχουν πάντοτε 

άρνητικήν σημασίαν. Τό άμωμος π.χ. σημαίνει τον άγνόν (μή έχοντα μώμον), 

τό άδίόδεντος την παρθένον, τό αναμάρτητος τον δίκαιον. Οί ποιηταί τών 

περαιτέρω κρινομένων δημοσιευμένων κανόνουν εις τούς τρεις τόμους X, 

XI καί XII τών ΑΗΟ, μεταξύ τών οποίων ό Άνδρέας Κρήτης, ό Ιωσήφ, 

6 Θεοφάνης, ό Ήλίας ό Σικελιώτης, ό ιερός Φώτιος, έχρησιμοποίησαν τον 

τρόπον τούτον τής διά τής άρνήσεως καταφάσεως εις δεκάδας περιπτώσεις, 

μέσω τού έπιθέτου όπερ ή έπλασαν (σύνθετον) ή ήλίευσαν. 

Ή άκριβής λημματογράφησις τών έν λόγω λέξεων θά ήδύνατο νά είναι 

χρήσιμος εις τήν άπόδοσιν εις γνωστούς συγγραφείς τών κανόνων εκείνων 

δι’ ούς ώς προς τούς ποιητάς αύτών σιγούν αί ακροστιχίδες, τά θεοτοκία ή 

αί ενδείξεις τών κωδίκων. 

Αί άρνητικαί αύταί λέξεις είσάγονται εις τά Λεξικά, άλλά δέν έπεται 

ότι είσήχθησαν καί εις τήν κοινήν ομιλίαν είτε έπανεχρησιμοποιήθη σαν πά- 

σαι υπό νεωτέροον συγγραφέων. Παράδειγμα διά τάς βυζαντινάς εστωσαν 

αί πολυάριθμοι καί αλλόκοτοι συνθέσεις τού Κωνστ. Μανασσή ή τού Ίωάν- 

νου Τζέτζη. 

Καί έάν άκόμη πραγματοποιηθή ή άπό δεκαετίας καί πλ,έον έξαγγελ.- 

θεΐσα υπό τού καθ. κ. δοΐιΐτο ώς XIV τόμος έκδοσις Λεξιλογίου (καί άρχο- 

τελεΐών) τών κειμένων, ή δειγματολ,ογική συγκέντρωσις κατά κατηγορίας 

τών λημμάτων περί ών ώμίλησα ανωτέρω, ώς συγκεντρωτική κατά κατη¬ 

γορίας, δέν θ’ άχρηστευθή. 

'Ως προς τον χρονισμόν τών κωδίκων καί τον διαχωρισμόν αύτών εις 

λειτουργικούς καί τυχόν έτέρους, ώς προς τήν σχέσιν αύτών καί έξάρτησιν 
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διά τούς ολους δώδεκα τόμους δεν ήτο δυνατόν νά γίνη ή εργασία κατά την 

έναρξιν τής όλης δημοσιεύσεως, διότι ούτε τό έργον ολον ή το έτοιμον από 

του 1967 ούτε καί οί συνεργάται εί’χον προχωρήσει1 την σχετικήν ερευνάν. 

Ούτως ούδ’ υπάρχει ΟΟΠδρθοΙυδ των χρησιμοποιηθέντων κωδίκων καί των 

δι’ αύτούς συμβόλων. Τούτο βεβαίως θά ήδύνατο νά γίνη μετά τό πέρας, 

δηλαδή καί την έκδοσιν των κανόνων (τής Παρακλητικής), τού Τριωδίου 

(καί τού Πεντηκοσταρίου). Άλλ’ ή έπελθούσα μεταβολή εις τον φορέα τής 

έκδόσεως(διά τής συνταξιοδοτήσεως τού καθ. 8θ1ΐίΐ'ό) καί ή γνωστή τής 

Ευρώπης οικονομική κατάστασις έσταμάτησαν τό έργον εις τήν ευτυχή έκ- 

δοσιν μόνον των Κανόνων των Μηναίων. Καί ούτως έχόντων των πραγμάτων, 

κατεδείχθη ό μέγα-ς ανέκδοτος (ή κακώς έκδεδομένος πρότερον) πλούτος 

τής Όρθοδόξου Ελληνικής 'Υμνογραφίας. Μολονότι δέ οί Κανόνες πλέον 

(ούδ’ οί περιληφθέντες κατά καιρούς εις τά έντυπα Λειτουργικά βιβλία), 

πλήν ελάχιστων, δεν ψάλλονται άπό πολλοΰ εις τάς ακολουθίας μας, ύπο- 

χρέωσις παλαιά τής Όρθοδόξου Εκκλησίας θά ήτο νά τούς άποθησαυρίση 

καί έκδώση, μάλιστα μετά τήν πολύμοχθον έρευναν τού Σωφρονίου Εύστρα- 

τιάδου. Πλήν, ούδέν έγένετο. Καί αυτήν τήν φοράν έκ Δυσμών τό φως. 

Τέλος σημειώ οτι έκρινα καλόν νά επιτάξω τής μετά χεΐρας βιβλιοκρι¬ 

σίας καί πίνακα των έν τοίς X - XII τόμοις ύμνογράφων, σημείων εις ποιους 

τόμους απαντάται έργον έκάστου. Ούτως οί ασχολούμενοι μέ τήν λειτουργι¬ 

κήν βυζαντινήν ποίησιν θά γνωρίζουν έάν εις τά ΑΗΟ έδημοσιεύθησαν έργα 

ού μόνον των ένδοξων συγγραφέων κανόνων άλλά καί πολλών ήσσόνων ή 

άλλως άγνώστων, διά ν’ ανατρέξουν εις αύτούς καί τά σχετικά υπομνήματα 

(δι’ ών τίθενται ή λύονται τά σχετικά προς αύτούς ζητήματα). 

I 

ϊβίϋιιίο άί δίιιάί ΒίζαηΙίηί β ΝβοοΙΙβηίβί. ϋηίνβΐ'ήΐά άί Βοτηα. Οοη ίΐ βοη- 

οογ80 άβΐ €οη$ί§Ιίο ΝαζίοηαΙβ άβΙΙβ Βίοβνοΐιβ. 

ΑηαΙβοία Ημιηηίοα Οταββα ο οοάίοίδιΐ8 οτηία Ιΐαΐίαο ΐηβ)'ίθ)'Ϊ8 <7 ο 8 ο ρ Κ 

δ β Κ ι Γ 6 ωηΒΐΙίο βΐ άιιοΐιι βάίία. 

X. Οαηοηβ8 Ιιιηίί. Α ιι§ α βία Α. οο οποία Βοη%ο οοΙΙββίΙ 61 ίηζΐηζ- 

χίΐ, Βοηια 1972 8°, σσ. 426 (4). 

'Ο τόμ.ος περιλαμβάνει 24 κανόνας: Εις μάρτυρας Κόνοινα καί τον υι¬ 

όν του, Πέτρον άναχωρητήν, αγίους Όρέστην, Διομήδην καί 'Ρόδωνα, όσιον 

Όνούφριον άναχωρητήν, Μεθόδιον πτρ/χην Κωνσταντινουπόλεως, προφήτην 

Έλισσαΐον, Βίτον μάρτυρα, Τύχωνα επίσκοπον τής έν Κύπρω Άμαθοΰντος, 

τούς Πέρσας Μανουήλ, Σαβέλ καί Ισμαήλ, τούς αγίους Φορτουνάτον καί 

τον Εύστόχιον, τον μάρτυρα Άσύγκριτον, τον άγιον Τουλαανόν, τον Εύσέ- 

βιον Σαμοσάτων, τον ηγούμενον Πατελλαρίας Βασίλειον, τούς κορυφαί- 
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ους 5Αποστόλους Πέτρον καί Παΰλ.ον, τούς Δώδεκα Αποστόλους. ’Έτι δέ 

πέντε κανόνας εις τήν Γέννησιν τού Προδρόμου(24 Ιουνίου) καί ένα εις τήν 

μεταφοράν των λ,ειψάνων Κύρου καί Ίωάννου. Κατά θέματα έν έκ τής Παλ. 

Διαθήκης, έν έκ τής Καινής Διαθήκης, οί υπόλοιποι εις οσίους, μάρτυρας 

καί άναχωρητάς, τόσον τής Ανατολής, όσον τής Δύσεως καί τής Κύπρου. 

Οί ύμνογράφοι κατά κανόνας διακριτέοι εις βεβαίους καί πιθανούς. 

Ασφαλείς είναι Άνδρέας ό Κρήτης, Αρσένιος, Γεώργιος, Γρηγόριος, Ιω¬ 

άννης ό μοναχός, Ιωσήφ ό 'Υμνογράφος καί ό ιερός Φώτιος. Πιθανοί δέ ό 

Άνδρέας ό Τυφλώς( = Πηρός), ό Γρηγόριος(είς τινα) καί ό Θεοφάνης. Άνω- 

νύμως παραδίδονται μόνον οί κανόνες XVI(2), XVI(ο), XVII καί XVIII. 

Μετ’ άκροστιχίδος καί συγγραφέως: Τού Ιωσήφ οί III, X, XI, XIII. Τού 

ιερού Φωτίου ό V, (τού Γρηγορίου ό XIX καί τού Ήλιου ό XX). Κανόνες 

μετ’ άκροστιχίδος, οπού δεν δηλ,οΰται ό ποιητής: I, VI, VII, XV. Έκ των 

θεοτοκίων συμ.περαίνονται οί ποιηταί των κανόνων II καί VIII. Έξ ενδεί¬ 

ξεων των κωδίκων οί κανόνες ΐν(πλείονες), VI, IX, XII, XIV, XVI(1, 3, 4) 

αποδίδονται εις διαφόρους συγγραφείς, ένα ή περισσοτέρους τού ενός. Εί¬ 

ναι πιθανώτατον οτι καί οί XVI (2) καί XVI (5) συνετέθησαν ύπό Άνδρέου 

τού Κρήτης, ή οτι αποτελούν παραλλαγάς τού βασικού XVI. 

Ίδιάζουσαν σημ,ασίαν έχουν οί κανόνες'οί γραφέντες ύπό Ήλιού τού 

Σικελιώτου καί τού πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου (άμφοτέρων 

ολίγα τά γνωστά ύμνογραφικά κείμενα). 

Ή έκδό τις των κανόνων τού Ιουνίου ακολουθεί τό γενικόν σύστημα 

παραθέσεως αγιολογικών κειμένων καί έπιτάξεως υπομνημάτων, πινάκων κλπ. 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

Ένώ ή έκδ. γράφει XV, 402 καταχρέως (ορθότερου κο,τά χρέος), εκ¬ 

δίδει μηδ* ολως I, 189 αντί τού ορθού μηδόλως. Κακώς δ’ εκδίδει τό ανορ¬ 

θόγραφου : τό χρέ ω ς τής ωδής έν XIX, 258. 

IV, 68 ορθούς (χαράς) άνάπ?&ων. Κακώς δέ τό έν XIX, 252-254: τής φδής 
τ ό χρέ ω ς άποπληρούμεθα. 

IX έν σημ..(σ. 113 τού τόμου) τό Μανωήλ τού κώδικος κακώς τρέπεται εις Μα- 

νονήλ, τού οποίου τό Μανωήλ είναι ένδιάμεσος τύπος προς τό Μανό¬ 

λης νεοελνλ. 

VII, 189: Ύλάς, άθλητά. Τό όνομα είναι 'Ύλας, είτε "Υλάς ώς έν τώ έν υπο¬ 

σημειώσει τής σ. 79 άγιολογικώ κειμένω. 

VII, 212: είληψώς δέ γραπτέον εϊληψώς τε (συνδετικόν). 

XIII, 162: κακώς κατέποθη άντί κατεπόθη. 

V, 116-117: καί ώς μέλι κηρίων ... προέρχονται οί λωγοι σου (Μεθοδίου) 

γραπτέον κηρίω δοτ. 

XV, 137: ανθίς σου διασώζεται ενχαϊς. Τό ορθόν: αϋθις σου δ. ενχαΐς. Καί 
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έν XVIII, 152 των σε σεβόντων γραπτέον έμφχντικώς των σε σε- 

βόντων. 

XV, 277-272: διό, ώ βασιλίδα προσκννονντες βοώμέν σοι. Γράφε ...ώ ς βα~ 

σιλίδα... 

XVI(1), στ. 80-84: (Ίω. Πρόδρομε) μεσϊτα και προφήτα.... ώ έν έρήμφ 
φωνή βοώντος... μνημόνευε ημών. Γραπτέον ... ώς έν έρήμφ ... 

Αύτόθι{σ. 187) κάθισμα : Του Ζαχαρίον την φωνήν τρανώς διέλυσε τον 
λόγου ή φωνή, τεχθείς ό Πρόδρομος, και τον νόμον δεικνύει πάσι τήν 
στείρωσιν κραυγάζουν ... Γραπτέον: ... τεγβεις ό Πρόδρομος τήν τον νό¬ 

μον δεικνύει... Πρβλ. τό έν στ. 270: τήν τον νόμον σιγήν προε- 

δήλου.... Τό δέ τον λόγον (όπερ καί έν XVI(1), 510 λόγον φωνή), 
γραπτέον τον Λόγον (β' πρόσ. ' Αγίας Τριάδος). Πρβλ. Ισότιμον τώ 
γεννήτορι Λόγον, ΑΗ& VI, XXI, 124 καί έν στ. 160: άχρονε Θεόν 
Λόγε κά. αλλαχού. 

XIX, 99: Ένανθρωπεία, φύσει θαρρών Πέτρος. Ανύπαρκτος ή λέξις. Γράφε: 

Έν άνθρωπεία ψνσει... 
XX, 179: πανστένης (Τριάς) άντί του όρθοΰ πανσθενής. 

XX, 190: ’Ίνωται (Πέτρος) χάριν τής άκροστιχίδος άντί ήνωται, όπερ γρα¬ 

πτέον άντί του ομοήχου. 

XX, 505-506: ’Ιούδα τά θέρατα, πιθανώς τέρατα (=τεράστια, θαύματα). 

XX, 634: παγγλυκύτατος γραπτέον πανγλνκύτατος. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1) Αναύξητοι τύποι: III, 193 (Ιωσήφ 'Υμνογράφος) έξοίκισε άντί 
έξωκισε. 

2) Αδόκιμοι χρήσεις: XVI(1), 220: υπό τον γήρως ( =υπό -γήρατος, 

γήρους). XX, 75: Ιάκωβε άειλ,αμπή άντί -ές. XIX, 73 έκ τον θειον σον 
χρώτ ο ν άντί χρωτός. II, 23 (όρων) τά πικρώντα τερπνά (=τά πικρά- 

ζοντα). XIX, 231, γενάμενοι (δεσμώται). XIII, 109 ενπλωΐσας (δΟ. εύπλωί- 

ζω) άντί εύπλοήσας του ρ. εύπλοέω -όησα. XVIII, 321 κρεμνάται (=κρε- 

μάται) καί XIX, 220: έγκρεμάμενον. 
3) Ή σύνταξις των έν καί επί: 

II, Κάθισμα, 6: των προστρεχόντων πιστώς έν τη θήκη σου. XI, 82: άνηρ- 

τήθης έν ξύλω (—έκ ξύλου). XI, 78-79: και έπί ξύλου ... κρεμαμένη (=άπό 
ξύλου κρ.). 

4) Άνερμήνευτα: 

VIII, 197: ώς έξ έ φ ο ύ δ μνούμενος. 

5) Ελλάς γεωγραφικώς: 

II, 129: Νυν Έλνλάς εγκαυχάται τη μνήμη σον. 

6) Διάφορα: 

XIII, 183: και διπλονν ένεργείαις άντί και διπλαίς ένεργείαις ειαί καί 
διπλ.οϋν ταΐς έν. XV άκροστιχίς πρόσηλυς. 'Η λ. άντί προσήλυτος. 

XVI(1 ), 281: άθρόα φωνή=άθρόω (άνευ θροΰ) φωνή—σιωπών, λάλων 
μόνον ένδον. 

7) Συμπληρώσεις: 

XV, 80: άντετάξω... γράφε (τον Σταυρόν) (τω νόμω). 

ΓΛΩΣΣΙΚΑ 

α) Ρήματα 

Άγκιστρενω: καί τούς έχθρούς ό- 

πίσω των ρημάτων σου... VIII, 

52-53 

άλθαίνο) II, 134 

άναπηγάζω XIII, 166 

άνδρίζομαι I, 106 

άνευφημώ 

άντεπανίσταμαι (-σταθέντες) XX, 

242 

άποκνώ 

αποξηραίνω (άκάνθας) 

άπορραπίζω XIII, 116 

άποτίκτομαι XIII, 65 

έγκα θορμίζω 
έγκρέμαμαι (βλ. κρεμνώμαι) 

έκπεριττεύω 
έκπομπεύω XVI(2), 95-96 

έκρίπτω (χιτώνα = άποβάλλω) 

XX, 233” 

εκτελώ (μνήμην άγιου) IX, 160 

έπιστομίζω XVI (1), 305 

ιερατεύω (-σαντα εαυτόν δι’ άθλή- 

σεως) XIII, 5 

ίερεύω IX, 141 

καλλιγραφώ (έν πλαξί) 

κατακοιμώ 
καταλάμπω 
καταλεπτύνω 

καταφωτίζω 

κρεμνώμαι (έν σταυρω) XVIII, 

321, (άσέμνως) XX, 408, (Πέ¬ 

τρος ώς ό Φίλιππος) XX, 420, 

έγκρεμάμενον XIX, 220 

κροτώ: έκρότησαν παγκράτιον IX, 

276 

λιμνάζω (-ει των μαρτύρων τά ο¬ 

στά θαυμάτων χαρίσματα) IX, 

196-197 

μορφονμαι (=ένανθρωπίζω) XVI 

(1), 80-82 

νυκτομαχώ (-ούσης πάλαι τής Εκ¬ 

κλησίας) IX, 176 

οίακίζομαι XIII, 76 

προεκτνπώ XVI (5), 33 

προθεσπίζω VIII, 98 

προθύομαι XVI (1), 442 

προσκλιύζομαι (-όμενος) XIII, 54 

προσομολωγώ XVIII, 190 

προσρήγννμαι (-ησσόμενα κύματα) 

XVIII, 147 

προσφθέγγομαι 
σπαθίζομαι (= τύπτομαι διά σπά¬ 

θης) 

στεφηφορώ 
στηλογραφώ V, 154 

σνγχορεύω XVIII, 334 
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σνμψθέγγομαι XVI (1), 710 

συναναπλέκο) IX, 322 

συναστράπτω 

συνεξαστράπτο) V, 222. IX, 328 

συστρέφομαι V, 221 

υποδύομαι ( =ύντες) IX, 326 

ύφαπλώ 

φασματοδραμεϊν (ταΐς μαγίαις) XIX, 

158 

φρενοβλαβή) (-οΰντα) VII, 148 

χαίνω (χάνασα ή γη) IX, 204 

;χαλκεύομαι (— κατασκευάζομαι) 

ν XVI (1), 552-4 

χρωματονργώ (επί ζωγράφου) XIV, 

" 96 

αα) Ρήματα πολυσύνθετα 

3 Αναπηγάζω, άνενφημώ, άποκνώ, άπορραπίζω, άποτίκτομαι, έγκαθορμιζο), εκ- 

περιττεύα>, θεοσεβώ, καΟυποσκελίζω, κατακοιμώ, καταλάμπω, καταλεπτυνω, 

καταφωτίζω, νυκτομαχώ, προθεσπίζω, προσκλύζομαι, προσφθέγγομαι, συγ- 

χορεύω, σνμψθέγγομαί, συν αναπλέκω, συναστράπτω, σννεξαστ ράπτω, συ¬ 

στρέφομαι, νφαπλώ. 

αβ) Επιρρήματα 

’Λκλινώς, άνδρειοφρόνως, άπειράνδρως, άπονητί, άσεμνος, διπλαριθ μο)ς, ενυ- 

γρως, έφύπερθε, Οεοειδώς, θεοπρεπώς, θεοφρόνως, Μωσάίκώς, φωτανγώς, 

ψαλμικός. 

'Υπερθετικά επιρρήματα 

άνδρειοτάτως, εύστοχωνάτως, πνενματικώτατα, ποικιλότατα. 

β) Ουσιαστικά τινα 

Άρσενικά: Άδελφόπαις, XV, 183. άκέστωρ II, 222. Ζωαρχης 

VI, 177. ονρανομύστης XVIII, 252. ονρανοπολίτης XX, 695. πλοντιστής 

X, 153. πρωτεπίσκοπος (Ιάκωβος) XX, 414. συμμύστης XX, 435. 

Θηλυκά: Άγάπησις (πατρική) XX, 132. άμειψις (αμαρτημάτων) 

VIII, 236. άπαιδία XVI(1), 243-244. δόμησις (πλάνης) III, 57. έκπρα- 

ξις{-ως μέθεξις) XV, 372. ενξενία VI, 108. λήξις (άπνους=θάνατος) XIII, 

77. μητράνασσα (=Θεοτόκος) XV, 86. μηχανία (εχθρών) II, 49. ουσιοτης 

(Τριάδα δοξάσωμεν έν -τητι μια) IX, 106-107. σκηπτουχία XV, 148. συγ¬ 

γραφή (=συναξάριον) XVII, 33. φωταύγεια IV, 139. 

Ουδέτερα: ’Άκος (ψυχών) II, 119. αύχημα (-ατα του διδασκάλου) 

VI, 40. Γενέσιον (-ια, τά) XVI(1) 722. Γράμμα (=ή Καινή Διαθήκη) 

XVI(5), 32, εξαλμα (ένυγρον) XVI(1), 599. σβεστήριον (παθών) IV, 187. 

σννάθροισμα(ιερόν) XIII, 1. ψηλάφημα(λαύρον καταμαθών Θωμάς) XX, 154. 

Βφλιοκρισίαι 

γ) Αριθμητικά 

1. Μονόθεος (-ον Τριάδα) XX, 447. 

2. Διπλαριθ μθ)ς XV, 98. 

3. Τρίπηχυς (τό ανάστημα) XVIII, 154. Ύρίφυηος (λαμπάς) IX, Κάθισμα 

1. Τρισάγιος (ύμνος) XX, 526. Τρισήλιος και τρισυπόστατος(Ύρισ.ς) XVI 

(5), 152-153. 

4. ΤετραρίΟμως XV, 277. 

12. Δωδεκάς (πάνσεπτος των Αποστόλων) XX, 518. Δωδεκάπνρσος (και 

δωδεκάφοηος(χορεία των 12 Αποστόλων) XX, 1-3. 

Μνριάς: μυριοπλάσιος VIII, 15. 

δα) Επίθετά τινα 

* Αγγελόμορφος (Ματθαίος), άγγελασύνθετος (σ. ρμονία), αδαμιαίος (~χοϊ- 

κός), άδελφότροπος (δυάς), άδυτος (=άπρόσιτος, βυθός-ος), άέριος(-ον πνεύ¬ 

μα), άθρόος(-α φωνή), άκληρος, αμφίστομος (παρρησία, ό Παύλος XVIII 

21), αντιστράτηγος (τώ νόμω), άξινμνητος(-οι μάρτυρες), άτίνακτος ('ίστα- 

σο -ος), δνσκάθεκτος (λώβη), δυόμενης (=διάβολος), έγγάστριος(—6 έν γα- 

στρί κυοφορούμενος), έγχθόνιος (θησαυρός), έμψυχος (κάλαμος ό Παύλος), 

έννγρος, εύσεβόγνωμος (ζυγή), εύτυχος (υπουργός Λόγου ό Σίμων), ζο¬ 

φώδης (διάνοια), ζωόρρυτος (βουλή), ήδύφθογγος (-ον στόμα Χρίστου), 

θανμαστότατος, ϋολώδης, Ιερόνικος (στέφανος), ίκετήριος (ύμνος), Ισάγγελος 

(XVI (4), 307), ισοστάσιος, ιχθύαφρος (μοχθηρία= δ έκτης άγρας ιχθύων 

κόπος), καθάρσιος (-ιον αίμα), καλλίτεκνος (XVI(2), 345), λαμπροφανής, 

λαμπροφεγγής(Τριάς), μαγικος(-ή άτμίς θεοσεβείας), μετάρσιος(χοΰς XVIII, 

380), δλ,εθροτόκος (βορά), όμόθρονος (φύσις), ουράνιος(συγγραφευς ό Παύ¬ 

λος, νους ό Βαρθολομαίος), περιβόητος (άνθρωπος ό Παύλος), πνεύμα τέμφο- 

ρος (καρδία), πνενματοκίνητος (γλώσσα VI, 66), πρωτόγονος (Εύα), σύγ- 

γονος, σνγκοινωνός (χαρά.ς), σύμφων (-φωνές αδελφοί), συνισουργός (άγιος 

Βιτος), σύσκηνος (συναγωγής), φιλέρεννος (μαθητής ό Θο^μά.ς), φρυγανοο- 

δης (-εις φωνάς αιρέσεων), χρυσοθέατος (ύλη), ψυχοβλαβής (χείρωσις), 

ψυχόσωστος (-ον ίλαστήριον), ώραιόψυχος(ό απόστολος Φίλιππος). 

δβ) Τά από τού 0εός 

I. Παρ’ Ήλία τώ Σικελιώτη (περί τό 850-902) 

θεάδελφος XX, 78, 164 

θεάρεστος XX, 714 

θεοδόξαστος XV, 41 

θεοεπίλεκτος XX, 623 

θεόκλητος (δυάς, -ον σκεύος) XX, 11, 413 
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θεολόγος XX, 337 

θεομακάοιστος XX, 27, 610 

θεομύστης XX, 78 

θεοπόθητος (σκηνή) XX, 64 

θεοπλούτιστος XV, 48. XXVI, 42 

άεοπρεπώς XXVI, 171. XX, 448 

Οεορρήμων XX, 152, 287 

θεοφόρος XX, 258 

II. "Ετεροι 

θεαρχικός (-ον φως). θεογενεσία: Νοΐ κατεϊδες καθαρφ \ τη θεογενεσία 

προσελθών, άθ?ωφόρε(Εύστόχιε) XI, 31-33. θεογεννήτρια (Θεοτόκος) (’Ανδρ. 

Κρήτης) XVI, 783, θεογεννήτωρ: -ορ IV, 149. θεόκ,λητος (δυάς) XX, 11, 

542 (’Ανδρ. Κρήτης), θεόληπτος, θεομακάοιστος: ή σή θεομακάριστος σορός 

X, 240. θεόπνευστος: -α άσματα, θεοπλούτιστος: δυάς -ε (Ιάκωβε, Ιωάννη) 

XX, 566. θεόσοφος V, 148. θεοφανεία, ή. θεοφιλής: θεοφιλείς άπαρχαι 

(Πέτρος καί Παύλος) XIX, 202. θεοχώρητος: οός νεφέλην -τον, παρθενομή- 

τορ XVI, 264-265 (Άνδρ. Κρήτης), μονόθεος: (Τριάδα χαρακτήρσι) μο- 

νόθεον υμνώ XX, 447-448. 

θεοσεβώ (-ούσης μητρός) IX, 141. 

δγ) Τά από του Χριστός 

Χριστοκήρνξ (Σιμών ό Κανανίτης) XX, 250. Χριστόκλτμος (δυάς) XX, 

304. Χριστόλεκτος (Ιάκωβος) XX, 73. Χριστομίμητος (Σίμοον απόστολος) 

XX, 82. Χριστοπόθητος (-ε πάτερ) II, 250. 

ε' ) Τά από του ά- στερητικά 

Επίθετα : Άβλαβης, άγρυπνος (νοΰς), άδαπάνητος (ιαμάτων πηγή), 

αδιαίρετος, άδιάστροφος (ελπίς), αδιάφθορος, άδικος, άδυτος (άστήρ, βυθός, 

καρδία), άθεος, άθρανστος (πέτρα, όμ.ολογία), άθρόος (-μ φωνή, ομολογία), 

άκαρπος (φρήν), άκαταίσχυντος, ακατάληπτος, ακαταμάχητος, άκατάφλεκτος 

(βάτος, ή Θεοτόκος), άκένωτος (μ,ύρον -ον), άκήρατος, άκληρος, άκλινης 

(πίστις), άκρότομος, άλώβητος, αμέτοχος, άναιμος (θυσία), ανάξιος, άναφής 

(μολυσμών), ανεκλάλητος (χαρά), ανένδοτος, άνεπίστροφος, άνέσπερος (αυγή), 

ανήμερος, ανίατος, ανύμφευτος, αόρατος, άπανστος, άπειροδύναμος, άπερι- 

νόητος (ουσία), άπερίτρεπτος (νοΰς), άπήμαντος, άπήμων, απηνής, άπιστος 

(Κηφάς), απλανής (άστήρ, φωστήρ), άπλετος (θυμηδία), σπίνους (σάρξ), 

απρόσιτος, απροσμάχητος (σκέπη), αρραγής (βάσις), -εστάτη (πίστις), άρ¬ 

ρηκτος, άρρητος (κύησις), ασάλευτος, άσαρκος, άσεβής, άσειστος (κρηπίς, -ον 

θεμ.έλιον), άσπορος (γαστήρ), άστατος (κλύδων), άσύγχυτος (Θεός), άσφα- 
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λής (κήρυξ), άτμητος (Τριάς), στρεπτός (πέτρα), άτρωτος {-α προστάγμα¬ 

τα ), άφεγγης (νύξ), άφθαρτος, άφθεγκτος, άφθονος (λόγος), άπορος, άφροον 

(άγνοια), άχείμαστος (λιμήν), άχραντος (αιθρία), αψευδής, άγευστος (γλώσ¬ 

σα), άψυχος. 

Ρήματα: Άπορονμαι, ασεβώ, αστοχώ. 

Επιρρήματα: Άδικους, άδιστάκτως, άηττήτως, άκλινώς, άναι- 

μάκτο)ς, άπαύστως, άνλιυς, άφθόνως, άφλέκτως, άφράστυις, άχρόνως. 

ς ) Τά από τοΰ πάν- 

*Παγγλυκύτατον (στόμα) XX, 634. Παγκάκιστος, παγκλεής XX, 163. 

Παμβασίλειος XX, 102. Παμβασιλεύς, παμμάκαρ, παμμακάριος, παμμακά¬ 

ριστος, Παμφαής (Τριάς) XX, 704. Πανάγιος, παναμώμητος, πανάμωμος, 

παναοίδιμος, πανγλυκύτατος, πανδόκιμος, πανευκλεέστατος XX, 76. Πανέν¬ 

δοξος, πανθαύμαστος, πανόλβιος, πάνσεπτος, Πανσθενονργόφωτος (φύσις) 

XX, 317. Πό,νσοφος, πάντιμος, παντουργός, πανύμνητος. 

ΤΜΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Α' Ό ρ ο λ ο γ ί α 

α') Ουσιαστικά 

I. Είδος 

Αίνος (Σωτήρος) ύμνος (αγγελικός, άσίγητος, εύπρε- 

ασμα (θεόπνευστου) πής, Ιερός, ίκετήριος) 

έφύμνιον νμνογδία (χαριστήριος) 

μελώδημα (χαριστήριον) φωνή (χαριστήριος) 

μελωδία (χαριστήριος) ωδή (πνευματική, πρόσφορος) 

II. 5Επί άγιων (μόνον) 

Μελουργός (ένδοξος τοΰ Κυρίου) μελωδός (άριστος) 

'Άδω (μσμα) 

αναβοώ 

άναπέμπω (μελωδίας) 

άνευφημώ (γεραίρων) 

άνυμνολογώ X, 192 

άνυμνώ (άξίως) 

ΕΕΒΣ, ΜΑ 

β') Ρήματα. 

βοώ (έμμελώς) 

γεραίρω 

δοξάζω (ΰμνοις, ωδαις, μεγάλοφοΤ 

νως) 

εγκωμιάζω 

εύφημό) (ασμασιν, ΰμνοις, ωδαις) 

26 
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κροτώ (δι’ φδών) προσάγω (φωνήν χαριστήριον) 

μακαρίζω (άξίως, έν ασμασιν, φ- ποοσ δέχομαι (ύμνον) 

δαΐς) ρητορεύω 

μεγαλύνω (έφυμνίοις καί φδαΐς, τιμά) (άσματικώς) 

ύμνοις) υμνώ (πανίερον μνήμην) 

μέλπω (ύμνον εύπρεπώς) ψάλλω 

μελωδώ (ύμνοις) 

γ') Επιρρήματα 

άξίως 

άσματικώς (βοώ, τιμώ τινα) 

έμμελώς (βοάν) 

μεγαλόφωνους 

ψαλμικώς 

Β' Διάφορα 

α') Ή δευτέρα "φδή των Κανόνων 

Εις τον X τόμον περιλαμβάνονται εξ Κανόνες εχοντες δευτέραν φδήν. 

Καί εις μέν την περίπτο^σιν του Άνδρέου Κρήτης εις όν προσγράφονται οί 

Κανόνες XVI (ί) καί XVI (2), τούτο είναι εύλογον. Αλλά, πλήν τού Άν¬ 

δρέου, ό Γεώργιος εις τον XIV, ό Ιωσήφ ό 'Τμνογράφος εις τον III, ό Αρ¬ 

σένιος εις τον II καί Άδηλος εις τον XVIII (29 Ιουνίου). 

Σημειωτέον ότι ό Ιωσήφ έμέλισε τήν β' φδήν (9 Ιουνίου) πρός: Άδετε, 

ϊδετε, οτι εγώ είμι ό θεός ημών... τού Άνδρέου Κρήτης. 

β') Άπήχησις Ακαθίστου 

"Ιωάννου μοναχού Θεοτοκίου Κανόνος 20ής "Ιουνίου XII, 92-96: 

Χαϊρε, Σεμνή, δυσανάβατον ύψος των βροτών άφθαλμοϊς. Χαϊρε, δμμασι νόων 

βάθος δνσθεώρητον. 

γ') Βάρβαροι - "Ισμαήλ 

Ήλιου Σικελιώτης XX, 736-744, άναφέρεται εις τον παγκάκιστων 

:Ισμαήλ. Τήν Πάλιν σου γάρ ταυτήν πόρθησαν άσεμνα φρνάττεται. Διό 

παρακαλεί νά θραύση τά τόξα 3Ισμαήλ άπηνώς (451 - 453) ... καί δλεσον 

τάχος του ’Ισμαήλ, το άνήμερον θράσος. (Ανάλογα καί έν τόμφ XI, 1978, 

κανόνι XXVI, 136-141, 220-228 περί "Ισμαήλ). Έν XVIII, 208-212 

ό ύμνογράφος: Κινδύνων ρνσαι ημάς και φθοράς των βαρβάρων, 

Άγια Θεοτόκε... Καί έν θεοτοκίω XX, 531-537: 'Όπλον άρρηκτον εχοντες 
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τον Σταυρόν τον Υιού σου, Θεοτόκε, πρεσβείαις σου, τους ημάς π ο λ ε - 

μοϋντ ας υπό πόδ α σχοίημεν, ευλογημένη αγνή, Χριστιανών ή 

ελπίς. 

δ') "Απόστολος Άνδρέας καί πόλις Πατρών 

X, XX, 454-460 (30 Ιουνίου), φδή ζ', τροπ. α', Ήλιού: 

Πέτρον ' Ρώμη κατέχουσα έν σόι μάτι γεραίρει, και α I Π ατ ρ α ι τον 

συγγονον καί σύμφωνον Ά ν δ ρ έ α ν, συν ήμιν κραυγάζουσαι. Ευλογητός 

ό Θεός των πατέρων ημών. 

ε') "Επικλήσεις 

I. Προς εμπνευσιν τού ύμνογράφου 

1) X, I, "Ανωνύμου εις Κόνωνα καί υιόν του (3 "Ιουνίου), φδή η', τροπ. 

α', στ. 150-158: 

Νεϋσον προσηνώς τοϊς έφυμνίοις, πανεύφημε καί λαμπ.ρα δυάς θεόληπτε, στε- 

φουσα τούς μέλποντας, σκέπουσα τούς κράζοντας τώ στεφανοϋντι... Χριστώ 

τάς κάρας ημών. 

2) X, II, "Αρσενίου, εις Πέτρον Άναχο:>ρητήν(5 Ιουνίου), φδή α', 

τροπ. α', στ. 1-7: 

Πάσης αρχής, άναρχε Υιέ, μονάς ό Θεός, Πάτερ, Υιε συν Πν ευ μάτι, ζωαρχι¬ 

κόν κράτος, χ ά ρ ιν λόγου παράσχου τώ σώ δούλω, ν μ ν ή σ ο. ι 

τον όσιόν σου πιστώς. 

3) Αυτόθι, τού αυτού, φδή ένάτη, τροπ. τρίτον, στ. 249-264: 

Έπιβοώ σοι, παμμάκαρ, χριστοπόθητε πάτερ' ούδ3 έστιν ό)ς εγώ ό τήν ωδήν 

ταντην κομίσας σοι, δσιε’ ώς ήδύπνοα ρόδα πρόσδεξαι μου τ ο πρό¬ 

θυμόν τής ψυχής, συγχωροον μοι του λόγου τ ό ά τ ο π ο ν, 

ώς ών συμπαθής. 

4) X, VII, "Ανωνύμου Κανών πρός άγιον Βΐτον(15 Ιουνίου), στ. 1-7: 

3Αστραπιαίος χορεύων έν οϋρανοϊς σύν άγγέλοις, ένδοξε, πρός την αινεσιν αυ¬ 

τών τήν ψυχήν μου φ ώ τ ι σ ο ν διδούς, ενπροσδεκτοις σου λιταις, 

λόγον μοι εύρυθμον. 

II. Πρός καταστροφήν πολεμίων 

1) X, XV, 335-344, Κανών "Ανωνύμου διά Βασίλειον ήγούμενον Πα- 

τελλαρίας (22 Ιουνίου): 

Σώσόν μου, Πάτερ, προσευχαΐς ταις πρός Κύριον άπαύστοις, τό ποίμνιον, 

περικυκλούμενον έ 6 ν ών έ φ ό δ ο ι ς καί περιστάσεσιν, 

καί διανύσαι ενμαρώς ο.ύτό καταξίωσον τον δρόμον, όσιε, τής άσκησεως, και, 

πίστει κρατύνεσθαι. 
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2) X, XX, 450-454, κανών Ήλιου εις τούς 12 Αποστόλους (29 Ιου¬ 

νίου), Θεοτοκίον: 

Έπίβλεψον καί ϊδε, Πανύμνητε, την κ ά κ ω σ ιν, αγνή, και την ίίλωσιν 

ημών των ταπεινών, και ό'λεσον τάχος τον Ισμαήλ το άνήμεοον θράσος, ταΐς 

Ικεσίαις σου. 

3) Ό αύτός, αυτόθι 670-681, Θεοτοκίον η' ωδής: 

Η αρχηγός καί πρόξενος τής χαράς ημών, Δέσποινα, Μήτερ Θεόν, πρεσβεντι- 

κώς συμμάχησαν, την νίκην βραβεύονσα, τ ώ φ ι λ ο¬ 

χ ο ι σ τ ψ & ν α κ τ ι, ΐνα εν ειρήνη τώ Υίώ σον βοώ μεν. Οι παϊδες ευλο¬ 

γείτε, ιερείς ανυμνείτε, λαός ύπεονψοντε εις πάντας τους αιώνας. 

4) X, Χνΐ(1), 247-253, Άνδρέου Κρήτης εις την άποτομήν του Προ¬ 

δρόμου (24 Ιουνίου): 

Τώ κρατίστφ βασιλεϊ ημών εν τοις πολέμοις συμμάχησον, Κύριε, καί τα>ν εχ¬ 

θρών κατάβαλε τα. θράση, Δέσποτα, ταΐς πρεσβείαις τοϋ Βαπτιστον, σνντηρών 

αυτόν τώ σώ β ραχών ι. Καί (στ. 766-771:) Πόσης τής οικουμένης βασιλέα 

άνάδειξον, δν έστεψας αυτός, καί υπόταξαν, αντώ τους πολεμίους, όις Θεός, 

τή εύσπλαγγνία σον. 

5) X, XVI (2), ό αυτός τοΐς αύτοΐς, στ. 530-536: 

Τώ βασιλεϊ εν πολέμοις, Χριστέ, σνστρατήγησον, νικηφόρου δεικννς αυτόν 

κατά τών έχθρόόν ημών την σήν γάρ όπλιζόμενος συμμαχίαν, τροπονται τους 

άντιτ άσσο μένους. 

6) X, XVI (3), ό αυτός τοΐς αύτοΐς, στ. 220-226: 

Εχθρούς καθυποτάξει σοι Χριστός ό στεφανώσας σε, καί τους τής ’Άγαρ άνα- 

λώσει διά σου, αντοκράτορ, τον Σταύρον τό τρόπαιου άποκαθιστόνων σοι, 

πάσας τάς πόλεις τών πίσταν. 

7) X, XVI(1), ό αυτός διά τον αύτόν, στ. 61-68: 

Ο τώ Δαυίδ σνμμαχήσας από Σαονλ φενγοντι, καί άποκτείνας δι αυτόν πριν 

Γολιάθ τον άλάστορα, αυτός καί νυν σνστρατήγησον, τρόπαια κατά βαρβάρων 

χορηγών, τώ βασιλεϊ ημών. Καί (στ. 160-166:) ’Έγνωμεν, έγνωμεν ότι αύτός 

εϊ ό Θεός, ό κατ εχθρών τρόπαια διδούς τώ βασιλεϊ έν πολέμα), πρεσβείαις τον 

Προδρόμου, καί τον τής ’Άγαρ αυχένα τώ δπλω τον Σταύρον καθνποτάσσων, 

ώς πιστώ. 

ς' ) Κατ’ έρωταπόκρισιν θεοτοκία 

X, XX, 184 - 189 (μεθ’ οσα έγραψα έν «’Αθήνα» 75, 1974 - 5, σσ. 

418- 422. Πβ· καί Ίω. Μαυρόποδος στίχους «αμοιβαίους εις τον άσώμα- 

τον», σ. 38, άρ. 73, Εε^εαΜβ): 

(α) Έρώτ. — Λέγε πώς τέτοκας τον πλαστουργόν Χριστόν, άδιάφθορε, ... τό 

θαύμα ξένον καί φρικτόν; 

(β) Άπάντησις:— Θεός ών, πάντα δρά όσα καί βούλεται. 

(Εις τό πρώτον έρωτα ό ποιητής, εις το β' μέρος άπαντα ή Θεοτόκος). 

II 

XI. Οαηοιιεε Σιιία. Α η % μ 8 ί α Λ οοοηοία Εο η§ ο εοΐϊεξίΐ βΐ 
ίηείηιχίΐ, Βοηια 1978, 8°, σσ. 645. 

Καί ή δομή τοϋ τόμου τούτου είναι όμοια προς τούς προηγηθέντας. 

Έν αρχή παρατίθεται Πίνας τών χειρογράφων έξ ών έλήφθησαν τά έκδιδό- 

μενα κείμενα τών λειτουργικών κανόνων του Μηναίου Ιουλίου, καί τά δί§]& 

τής έκδόσεως, δηλωτικά καί τής σχετικής βιβλιογραφίας. Έπονται οί έκ- 

διδόμενοι χρονολογ ικώς ύμνοι, προτασσόμενου μικρού τίνος, όπου υπάρχει, 

συναξαριακοΰ κειμένου. Υποτάσσονται εις τό κείμενον αί γραφαί τών κω¬ 

δίκων καί τά 1βδΙίπιοηί&, διά δέ τά γεννώμενα έξ αυτών (τής χειρογράφου 

παραδόσεως) ζητήματα, ώς καί τά του ποιητοΰ του οικείου κανόνος, τοϋ 

χρονισμού τοϋ τε ύμνουμένου προσώπου τών κατ’ αύτό τελεσθέντων (μαρτυ¬ 

ρίου, βιογραφικά κλπ.), ώς καί τής διαπραγματεύσεως τοϋ όλου θέματος 

μετά τών ύπονοουμένων πολλών, εις αύτό άπαντωμένων χωρίων ευρίσκει τις, 

ώς συνήθως, εις τά μετά τά κείμενα τών κανόνων, έν τελεί τοϋ βιβλίου άκο- 

λουθοΰντα υπομνήματα, τά όποια πολλάκις είναι διαφωτιστικά καί επιμε¬ 

λημένα. Εκείνο τό όποιον δεν ήδύνατο νά γίνη καί δεν έγινεν είς αύτά είναι 

ή διά ύφολογικούς λόγους κ.ά. άπόδοσις ενός κανόνος εις γνωστόν ύμνογρά- 

φον, του όποιου έκ βεβαίων ακροστιχίδων γνωρίζομεν γνήσια κείμενα. "Οπου 

οί ειρμοί ή τά θεοτοκία ή άλλα μέλη τοϋ κανόνος είναι δάνεια, τούτο σημειώ¬ 

νεται. Το βιβλίον κατακλείεται, ώς συνήθους, διά πινάκων τών ύμνουμένων 

προσώπων καί τών ύμνογράφων κατά κανόνας. Τό τελευτά.ΐον τούτο δεν άπο- 

κλείει τήν πιθανότητα ν’ άληθεύη ή ψεύδεται έν μέρει ή χειρόγραφος παρά- 

δοσις, έφ’ όσον οί κώδικες είναι δυνατόν ν’ αποδίδουν τό αύτό κείμενον άλλος 

είς άλλον ποιητήν. 

’Αναλυτικώτερον σημειώ τά κάτωθι: 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΟΙ ΣΤΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΕΙΣ Α ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 

Οί έν τώ τόμω XI δημοσιευόμενοι κανόνες είναι 38(45 έάν συναριθμηθοΰν 

καί αί παραλλάσσουσαι παραδόσεις των) καί ανήκουν είς έπωνύμους, ολι¬ 

κούς ή μερικώς, ποιητάς ή ανωνύμους. Προέχει δέ τούτων ό διά τών ακρο¬ 

στιχίδων του δηλούμενος Ιωσήφ ό 'Τμνογράφος, ό καί πολυγραφώτατος 

καί πολλαχώς έκδί-δομένος. Αλλά σημαντικός είναι ό διευκρινούμένος Ήλίας 

ό Σικελιώτης. 

Οί 38 (ή 45) κανόνες άναφέρονται είς πρόσωπα τής II.Δ., τούς προ- 

φήτας Ήλθαν καί Ιεζεκιήλ, ούδέν τής Κ.Δ. ή θεομητορικήν ή του χριστο- 

λογικοΰ κύκλου ακίνητον εορτήν. Οί πλείονες είς όσιους, θαυματουργούς, 
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(ίερο) μάρτυρας, και εις άγιας γυναίκας. Έξ αυτών ιδία σχέσιν προς τήν 

Δύσιν έχουν οί Άπολλινάριος καί Βιτάλιος επίσκοποι Ραβέννης, Σπεράτος 

(Καλαβρίας), Στέφανος έπίσκοπος Ρηγίου, ΓΤαγκράτιος Ταυρομενίου, Θεό¬ 

δωρος Κυρήνης, ιερομάρτυρες. Καί τούς ύμνογράφους αύτών (πέρα τού Ιω¬ 

σήφ) πρέπει νά ύποθέσωμεν Ίταλιώτας. 

5Εκ των άγιων κλπ. άνδρών μνημονευτέοι οί Αίμιλιανος, Αλέξανδρος, 

Ανάργυροι (Κοσμάς καί Δαμιανός), Άντίοχος, Άσκληπιάδης, Δΐος, Έρ- 

μόλαος(καί οί συν αύτώ), Θεόφιλος, Ιωσήφ Στουδίτης, Κόρπης, Μάρκος, 

Μωκιανός, Τρόφιμος. Αί άγιαι Αγνή, Εύπραξία, Ευφημία, Λουκία, Μαρί¬ 

να, ’Ολυμπίάς, Παρασκευή ή Ρωμαία, καί εί τις άλλος ή άλλη εορταζόμε¬ 

νοι κατ’ Ιούλιον μήνα. 

Έξ απλών ενδείξεων κωδίκων τινών άναγνωρίζονται οί συγγραφείς 

13 όλων κανόνων (Άνδρέας Κρήτης, Θεοφάνης κ.ά.). 

Ανώνυμοι είναι οί συγγράψαντες τούς κανόνας XIII, XVIII, XIX, 

XXIII, XXXII, XXXIV, XXXVII (2), ήτοι έπτά. 

13 κανόνων οί συγγραφείς εξάγονται έκ τών τών θεοτοκίων άκροστι- 

χίδων αύτών. Ίδια τό σύστημα τούτο σύνηθες διά τον ύμνογράφον Γεώρ¬ 

γιον. Ένώ έξ άκροστιχίδος τής ένάτης φδής έ'χομεν τό όνομα τού ποιητοΰ 

τού κανόνος XXXVII(1) Ιωσήφ. Έκ δέ ημιτελούς άκροστιχίδος τού 

κανόνος XXV Δωρ (άθεος;) 

Έπωνύμ,ως έκ τής άκροστιχίδος 6 5 Ηλιου μέν διά τού XV κανόνος, 

ό Ιωσήφ δ’ ό ύμνογράφος δι’ εννέα ήτοι II, III, IV, V, VI, X, XVI, 

XXII, XXIX. 

Οί ποιηταί τών Κανόνων 

Άνδρέας ό Κρήτης XVII(1), XVII(4), δύο. 

Γεώργιος VIII, XI, XII, XIV, XXXVIII, πέντε. 

Ευθύμιος XXVIII, XXXIII, δύο. 

Ήλίας Σικελιώτης XV, XXVI, δύο. 

Θεόδοτος VII, εις. 

Θεόδωρος δ Σικελός πιθανόν ό XXIV, εις. 

Θεόδωρος ό Στουδίτης πιθανόν ό XXXI, είς. 

Θεοφάνης ό Γραπτός XX, XXI, XXX, τρεις. 

Ιγνάτιος πιθανόν ό XXXI, είς. 

Ιωάννης πιθανόν ό ΧνΐΙ(5), είς. 

Ιωσήφ XXXVI(1), είς. 

Ιωσήφ ό 'Υμνογράφος II, III, IV, V, VI, X, XVI, XXII, XXIX (πιθανόν 

ό XXXVII (ί)>, δέκα. 

Κλήμης XXXV, είς. 
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

'Η έκδότις γράφει τήν κλητικήν τών είς ~(ορ : θεοφάντορ XXX, 26 
καί πατροπάτορ XV, 166, άλλ’ είς τον αυτόν κανόνα αημάντωρ 26, εκφάν- 

τωρ 33, μαχήτωρ 40, σνμμαχήτωρ 259. 'Ομοίως (αγνή) θεοκν7]τωρ XXXIII 

100, άλλά (διά σοΰ) θεογεννήτορ XXXIV, 20. Διατηρούσα γραφάς τών κω- 

δίκων: δοιμήτωρ... ώφθήναι XXXV, 237 άντί τών ορθών δομήτωρ, όφθήναι 

(τό δομήτωρ έγράφη καί διά τού δω παρά ποιηταίς, διά τό προσωδιακόν 

μέτρον, τό όποιον εδώ δέν συντρέχει). Άντιφατικώς γράφει (καί θαυμάτων) 

έμπλεον XXIX, 3, άλλά(γενόμένος) ϊλεως XXX, 22. Όμοίως παρθενόψρον 

(αείμνηστε, Ευφημία) ΧνΐΙ(ί), 358. 
Σημειώνω περαιτέρο^ δειγματολογικώς: 

XXIV, 35 άντί (ρεόντων) καταφρονήν, γραπτέον απαρεμφάτου καταψρο- 

νεϊν. "Ονομα ό καταφρονής ανύπαρκτον. 

XXXVII(1), 140: (Τάς στρέβλας καί) τάς πεινάς (τών τυράννων), γρα¬ 

πτέον ποινάς. 

XVII (1): τό κνρον (τών δογμ,άτων) είναι τό κύρος τών δ. 

XIX, 74: σκεπτάς (βίβλους) γραπτέον σεπτάς. 

XXXII, 132: άνιλεώς γραπτέον άνηλεώς (ά+νηλεής). Τά άνηλεής, έπίρρ. 

ανηλεώς είναι συνήθη* τό άνίλεως-άνιλεώς ανύπαρκτα, καί άν παρεισέ¬ 

φρησαν ώς ορθογραφικά σφάλματα τυχόν είς αντίγραφα. 

XXXIII, 177: ίππονωμών άντί τού ορθού ιππονομών (νέμω, τρέφω ίππους, 

ώς τά άνθοκομώ, γηροκομώ κλπ.). Τό θεματικόν ε τρέπεται είς βραχύ ο 

(τρέπω) τροπή, νέμω) νόμος, νομή, λέγω) λόγος, δέχομαι) δοχή κλπ.). Τί 

νόημα έχει αυτόθι έν στ. τών πτωχονοίων (προϋποθέτον νουν, πρβλ. διά¬ 

νοια, μετάνοια) άντί τού άθησαυρίστου μέν τά πτωχόνια, ασχέτου δ5 ίσως 

προς τήν τεθησαυρισμένην πτωχόνοιαν (Ε & ιη ρ β, Α Εβχίοοη). 

Τά ορθά Αίμιλιανος, Βονιφάτιος, Άπολλινάριος όρθώς γράφονται διά 

τού ιώτα τά πρώτα (καί ούχί Αίμηλιανός, Βονηφάτιος), διά δύο λ τό τρίτον 

(ούχί Άπολινάριος). 'Η έκδότις έκυμάνθη, άλλους άλλοτε προτιμήσασα 

τύπους. Μόνον έν προσφδιακή άκροστιχίδι είναι ανεκτή ή ελευθερία αυτή, 

χάριν τού μέτρου, όταν ό στιχουργός δέν δύναται νά οίκονομήση άλλως τό 

πράγμα. 

XXXII, 83: τήν κΐανήριν (άνορθώσαντες) γράφε κλινήρη (ν): Έάν ήτο -ις, 

θά είχε μάλλον αίτ. κλινήρώα. 

XXIV, κοντάκιον: άμιστος, άντί άμισθος, λέξις ανύπαρκτος (μιστό, τό καί 

άξιος ό μιστός σου έν τή λαλουμένη, άλλ’ ούδαμοΰ άμιστος). ’ΙατρεΖον 

άμισθον είναι εδώ τό δωρεάν παρέχον τάς υπηρεσίας του. 

IV,. 150 καί V, 129: καταχρέως έπιρρηματικώς άντί τού κατά χρέος. 

XXXVIII, 106: (τόν Άχαάβ αύθις) ελέγξας άντί ήλεγξας. 
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1(2), 62: διάληπτον επίρρημα γραπτέον διάλχιπτον 

1(2), 234: (άποστολικώς) έπολατεύσατε γραπτέον επολιτενΟητε. Μεταβα¬ 

τικόν μέσον πολιτεύο) ανύπαρκτον. 

XIV, 9:(ώς κρίνον) άναδοθεϊς γραπτέον άναδνθείς. 'Η μεταφορά έκ του 

άναδύεσθαι έκ τής θαλάσσης καί ώς έκ θαλάσσης έν τώ χλοάζοντι λει¬ 

μών ι άναδύεσθαι τούς καυλούς των κρίνων κατά το εαρ. 

XXX, 107: (σταυρω) άναρτούμενος άπίθανος ή γραφή του κώδικος διά το 

αμέσως επόμενον: (καί σάρκας) ζεόμενος. Το άναρτοϋμαι άναλογικώς 

προς το στανρονμαι. Αύτόθι στ. 111: τάς σπάσεις. 

XIX, 102: (καί βαρβάρων τάς βουλάς καί τά θράση) ώς άφρονονντα... (δια- 

σκέδασον), γραπτέον: άφρονοΰντας (δοϊΐίοβΐ κατά τάς ιδίας αύτών βου¬ 

λάς καί την θρασύτητα!). Έλξις παρ’ Ιωσήφ τω 'Τμνογράφω, του οποίου 

είναι τό κείμενον, άπίθανος δλως (θράση-άφρονοϋντα, προσοπτοποιούμενα !). 

XIV, 131: καθωδήγεις σε (εγκλισις) γραπτέον: καθωδήγεις σέ έμφαντικώς. 

Πολλαχοϋ διίσταμαι εις περιπτώσεις έγκλίσεως, σχεδόν πανταχοϋ εις 

τον χωρισμόν του μέτρου καί άπειράκις εις την στίξιν. Καί ναι μέν οί 

κώδικες δεν βοηθουν εις τήν στίξιν καί σταθεροί γραμματικοί κανόνες 

δεν υπάρχουν δι* όλας της τάς περιπτώσεις (τηροΰμεν συνήθως τήν έντός 

δύο κομμάτων κλητικήν καί τήν τελείαν προ του γάρ). 

Κακή στίξις άλλοιοΐ τό νόημα: 

Παραδείγματα- XIV, 16-18 νά άναγνωσθή: καθωδ?]γησας, θαυμάτων ταϊς 

έλλάμψεΰί τής ενσεβείας, είς κατάπανσιν. Έάν άφεθή, ώς έξεδόθη, άστικτον 

τό κείμενον ό άναγνώστης τί θά νόηση μέ τον στ. 18: τής ενσεβείας είς κατά- 

πανσιν; δτι 6 άγιος καθωδήγησε εις κατάπαυσιν τής εύσεβείας; "Αλλα παρα¬ 

δείγματα XVII (1), 267. XIX, 74 καί XXI, 79, τά λοιπά δέ σιγώ, φειδό- 

μενος του χώρου. 

ΓΛΩΣΣΙΚΑ 

Α' Ό ν ό μ α τ α 

χ') Ουσιαστικά 

Άρσενικά: Αίκισμός, δομήτωρ, 6εομύστης, Ιατήο, Ιεροπροστάτης, 

καλλιμάρτνς, κλάδων (πλάνης), κρατήρ (μυστικός), λαμπτηρ (κόσμου -ήρες), 

λογισμός, μαχήτωρ, νομοφνλαξ (δογμάτων), οχετός (πηγή-ών παρθενικών), 

πανώλης ό, πατροπάτωρ, ποιμενάρχης (Χριστός), πολεμήτωρ, πρόεδρος, ση- 

μάντωρ, σπαραγμός (σώματος), σταδιάρχης, σνμμαχήτωρ, τερατονργός 

(θαυμάτων), τόμος (τής πίστεως), τρισμάκαρ, τύραννος, φνρμός, χαρακτήρ, 

χρισμός (=χρίσις, χειροτονία). 

Θηλυκά: ’Αγαθοεργία, άγάπησις, αθανασία, αθεΐα, αϊκισις, άλογία, 
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άμορφία, άναγέννησις, άνάστασις, άναστήλοοσις (εικόνων), άνόρθιυσις (αρρα¬ 

γής), απάθεια, απάτη (βαρβαρική), άρρενότης, Άροογή (=ή Θεοτόκος), άσκη- 

σις, άφθαρσία, βασιλίς, δυσωδία (παθών), είδέα (= είδος, μ.ορφή), εϊδωλο- 

μανία, ευθυμία, ενκληρία, εντεκνία, εντολμία, θ εαρ χία, Θεογεννήτρια (=τ0εο- 

τόκος), θεομβρία (αιμάτων), θεοσέβεια, Θήκη, θυμηδία, ίκετηρία, κατάπανσις, 

κληροδοσία, κοιλάς (δεινή, νοητή "Αδου), λιτή, μετάνοια, μνήμη, μυροθήκη, 

νέκρωσις (μελών), νιφάς (λίθων, μαστίγων), ομωνυμία, ορθοδοξία, πανδαισία 

(μυστική), παράταζις (απίστων), παρρησία, περιουσία (θαυμάτων), προμή¬ 

θεια, στένωσις, στήλη (πίστεως), συναλλαγή (προς Θεόν), τολμητία, νπό- 

στασις, Φωτοκνήτωρ (=Θεοτόκος), χειραγωγΐα (πνεύματος). 

Ούδέτερα.: άρρωστήματα (τά -α), άφίδρνμα. (ειδώλων), βραβείον 

(τής κλήσεως), διάδημα (ευφημίας), έθνη (ολεσον τά έθνη), είδωλα, εικό¬ 

νισμα (ύπακοής), ενδιαίτημα (θεουργόν), ενεδρα (τά -α παρανόμων), ενέχυ¬ 

ρου (XXXVIII, 68), επιτίμων (των παρανόμων), εσοπτρον (αράς), Ιάματα 

(τά -α), ίατρεϊον, καλλώπισμα, κλείθρα (παρθενίας), μετάφρενα (τά -α), 

μορφόοματα (=αί εικόνες τών αγίων), μυστήρια (τά -α του Θεού), νέφη 

(πειρασμών), παλΑτιον, Προσφύγων ( = ή Θεοτόκος τοΐς πιστοΐς), σεβά- 

σματα (τά -α τών Ελλήνων), σημεία (καί τέρατα),'σκάμμα (τής άθλ.ήσεως), 

στάδιον, τεράστιον (μέγα), τρόπαια (τά -α), φέγγος (νοητόν), φρυάγματα 

(τά -α). 

β') Επίθετα 

Άγεώργητος (χώρα), άγραπτος (-ον κάλλος), όδαμάντινος (κόρη), άεί- 

βρντος (σορός), άείρυτος, αιθέριος (ϊστασθαι -ος), άκατάκλειστος, άκατά¬ 

φλεκτος, άκίβδηλος, ακλόνητος, ακοίμητος (λαμπτήρ, παρώκλησις), άκρό- 

τομος, άλεζίκακος, άλογος (-ώτατον σέβας), αλώβητος, αμάραντος (δόξα), 

άμαχος (ισχύς), αναλλοίωτος, άνεπΐβατος (λύκοις), ανεπίληπτος (βίος), άνό¬ 

λεθρος (ζωή), άνύστακτος (-ον δμμα), αξιαγάπητος, άξιενφημος (-ον τής 

τελειώσεως), άπαράτρεπτος, άπείρανδρος (Παρθένος), άπρακτος, άπταιστος 

(γνώμη), άρρητος (-ον θαύμα), αρχαίος (-αίαι εικόνες), άσειστος (-ον τρό- 

παιον), άσημος (φωνή), ασύγκριτος (υπομονή), άσυνείδητος, ό.φθαρτόπλ.οκος 

(στέφανος), άφθαρτόπλωυτος, άφθορος, βάσκανος, γαστρίμαργος (οφις), γνο.>- 

στικός (-κή δικέλλη), διειδής (ποταμός σοφίας), δροσοβόλως (-ον πυρ), δνσ- 

έκλντος (βρόχος), δυσμενής (δαίμων), δωδεκάριθμος (χορός), εράσμιος, εύ¬ 

χρηστος (-ον κειμήλιον), ένσημος (μνήμη), ευσταθής (άμπελος), ήδύφ>θογ- 

γος (-ον ρήμα), θεάδελ.φος, θεάρεστος, θεόγραφος (όρος τής πίστεως), θεοδό- 

ξαστος, θεοεπίλεκτος, θεόκλητος, θεόληπτος (-οι Πατέρες), θεολόγος, θεο- 

μακάριστοι (μ,άρτυρες), θεόνυμφος, θεοπάροχος (πηγή), θέοπλως (ζήλος), 

θεοπλωύτιστός, θεόπνευστος, θεοπόθητος, θεορρήμων, θεόσδοτος, θεόστεπτος, 

θεονργός (-όν ένδια.ίτημα), θεοφάντωρ, θεοφώτιστος, θεοχαοίτωτος, ίσάγγε- 
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λος, Ισουργός, καλλοποιός (~ά έπίδοσις), καρτεράς (πόνος), μιαιφόνος (πα¬ 

στός) , μνροσταγής (τάφος άγιου), νικοποιός (Χριστός), νομικός (-ή κιβωτός), 

νυμφοτόκος, ομότροπος (υιός, ζήλος), πανάμωμος, παναοίδιμος, πανό.σπιλος, 

πανεύδιος (λιμήν), πανεύφημος, πανθανμαστός, πανίερος (δέλτος), πανόλβιος, 

πάνσεμνος, παρθενόαθλος (κόρη, Παρασκευή), παρθενόφρων (Ευφημία), πεν- 

τάκτινος (ήλιος ό σύλλογος των μαρτύρων), πολύανθης (λειμών), πολύα- 

στρος' (σφαίρα), πολυήμερος (στάσις), πολύθεος, προεόρτιος (χάρις), πρωτό¬ 

τυπος (-ατών είκόνο^ν), πυρφόρος (λόγος), στεφηφόρος, τρίπλοκος, τρία ή¬ 

λιος (-ον στέφος), τρισυπόστατος (αυγή, φύσις), νπεράρρητος (γνώσις), ύπερ- 

καλλής (νύμφη), υπερτέλειος (βροτός, ό Χριστός), ύψανχην (τύφος), φαν¬ 

τασιώδης (ταραχή), φλογοφόρος (πυρά), φωτανγής, φωτοβόλος, φωτοειδής, 

χαλεπός (-ή τρικυμία), χαμαίζηλος (πλάνη), χαμαιπετής (όφις), χειροποίη¬ 

τος (δύναμις), χρυσαυγής (-εις φωστήρες), χωρητός. 

Β' Ρήματα 

Άβλεπτώ, άλγύνομαι, άναβλαστάνω, αναδύομαι (στεφάνοος), αναδύομαι, 

άπαμβλύνω (τόξα καί βέλη), άπολεπτύνω (ράβδον), όπιοσμήχω (τό μίασμα), 

άρδεύω, άφρονώ, διανατέλλω (-ων ήλιος), διελέγχω, έγκαυχώμαι, εισοικίζω, 

έκδαπανώ, έκδυσωπώ, έκπολεμονμαι, έκπομπεύω, έμβιβάζοο (εις λιμένας), 

έξοπτέομαι, έπιγινώσκω, επιχορηγώ, έπιχορεύω, έπορθρίζω, έποχετεύω (ρεί¬ 

θρα), θεώ, ίππονομώ, καθυπομένω, καινοτομώ (φύσιν), κακοδοξώ, καρτερώ, 

καταμυρίζω, καταπορθώ, καταφαιδρύνομαι, κατοπτεύω, λιτανεύω, νάω (νάου¬ 

σαν χάριν), νεουργώ (φύσιν), ξεναγωγώ (τον κόσμον), όμβροτοκώ (έν νε- 

φέλ.αις), οροθετώ) (τό δόγμα), ονρανώ, παιδοκτονώ, πελαγίζω, περιστατοϋμαι 

(χαλεπαΐς τρικυμίαις βίου), πολιτεύομαι, προεκτέμνω, πυκτεύω, ρακοδυτώ, 

ρητορεύω, σαθροϋμαι, σαώζω, συναναλάμπω, συνθνήσκω, συστρατηγώ, σφίγ¬ 

γω (παραλύτους, =ίώμαι), τοκεύω, τροπούμαι, ύπεραστράπτω, ύπερδνσωπώ, 

νψαυχώ, φοινίσσομαι, χαριτώ. 

Γ' Επιρρήματα 

5Αβρόχως, άγγελικώς, άγγελοτρόπως, άδιστάκτως, άθλοπρεπώς, άκατα- 

γνώστως, άκαταπαύστως, άκλινώς, άληκτα, άμερίστως, άνδρειοτάτως, άν- 

δρικώς, άνενδότως (βοών), άνεπιστρόφως, ανηλεώς, άνίκμως, άνωδύνως, αντι¬ 

ληπτικούς, άπειράνδρως, άπεριγράπτως, άπλανώς, άραρότως, άσίγητα, άσπο¬ 

ρους, άτρέπτως, άτύφως, αφειδώς, άφθόρως, άφρόνως, άχωρίστως, άψενδώς, 

βασιλικούς, γηθοσννως, γνωστικούς, δαψιλώς, διαπρυσίους, δ ιπλασίως, δούλο- 

πρεπώς, έμπαθοος, έμφρόνως, ευθέως, επαζίως, ενσεβοφρόνως, θεανδρικώς, 

θεαρέστως, θεοπρεπώς, θεοπτικώς, θεοσόφως, καινοπρεπούς, λνγρώς, νοητώς, 

νυμφικώς, όλικώς (αγαπάν), όρθοφρόνως, πανευσεβώς, πανσόφως, περιχα- 
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ρώς, προσοοπικώς, στερρώς, τηλαυγώς, νπερφνώς, φερωνύμως, φωτιστικός, 

χαλεπώς, χαρμονικώς, χρεωστικός (=κατά χρέος), χωριστό μιμητός. 

ΤΜΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ο!) Όρολ^ογία 

'Ικετηρίας (προσάγειν) XXVIII, 117. νμνοπόλος: τούς ύμνοπόλους σου 

φύλαττε XXXIII, 390. ύμνωδός XXVI, 254. 

”Αδω, άναμέλπο). άνευφημώ (ύμνοις), άποπληρώ (φδήν), έκτε?Μ (έκ- 

δημίαν, μετάστασιν, μνήμην — εορτάζω...), μέλποο (άπαύστως), μελωδώ, 

όρθοφρόνως XXXVI, 204, μελωδονσαι άσμα ερωτικόν XXXIV, 193, πανη¬ 

γυρίζω (ασμασιν), τελώ (μνήμην). 

β') Δευτέρα φδή 

Αδτη συναντάται εις τον άδέσποτον XXIII κανόνα καί εις τούς έπωνύ- 

μους κανόνας τών ύμνογράφων: Άνδρέου Κρήτης XVII(1, 2, 3, 4), Γερ¬ 

μανού 1(1,2), XXVII, XXXI, Γεωργίου VIII(1,2), XXXVIII, Εύθυμίου 

XXXIII, Ήλιου XV, Ίωάννου IX καί Κλήμεντος XXXV. 

Ούδείς τών κανόνων Ιωσήφ τού 'Υμνογράφου, τών δημοσιευμένων έν 

τώ τόμω XI, έχει δευτέραν ωδήν. Παρατηρείται δε ότι ποιηταί τινες άλλ^οτε 

έγραψαν καί άλλοτε παρέλειψαν την δευτέραν φδήν, τής οποίας ή παρουσία, 

ή απουσία καί ή αιτιολογία τής σημασίας καί έλλείψεως παραμένει πάντοτε 

πρόβλημα μή εύρον ικανοποιητικήν λύσιν. 

γ') Έπίκλο^σις Θεοφάνους προς άγιον Ιωσήφ τον Στουδίτην 

XX, 1-6: Μίαν τρισνπόστατον αυγήν, την εκ μιας προϊοϋσαν θεότητος, 

λά μψ α ι τ ή καρδία μου σαΐς προσευχαϊς, άρχιερεϋ, δυσώπησον, όπως 

ε π α ξ ί ω ς τ ό σ όν ύ μ ν ή σ ω μνημόσυνο ν. 

δ') Ερωταποκρίσεις μή διακριθεισαι 

1) XIII, 125-126, θεοτοκίον. Άναγνωστέον: 

Έρώτησις ποιητοΰ — Πώς σννέλαβες εϊπέ... 

Άπάντησις Θεοτόκου — 'Ως επίσταται αυτός... 

2) XV, 56-62: 

Έρώτησις ποιητού (Ήλιου Σικελιώτου): —Αρρητον τό θαύμα... πώς γάρ 

και λοχεύεις και άγνεύεις έν αντώ; Πώς παιδοτοκεις και αγνοείς ολως 

πείραν άνδρός; 

Άπάντησις Θεοτόκου: —"Ως οιδεν ό υπέρ φύσιν έξ εμού καινοπρεπώς Λόγος 

Θεοΰ γεννηθείς. 
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3) XXXI, 123-128 (= Μηναΐον Ρώμης V, 177): 

Έρώτησις ποιητοΰ : —II Παρθένος πώς γαλονχεΐς; Πώς τοϊς μητροροις 

τοκενεις νόμοις; 

Άπάντησις Θεοτόκου: — Οτι δπερ άπεκύησα (-σας θ(ΚΐθΐΌ8) σαρκωθείς 

ώς Θεός έστιν, καινοτομών την φύσιν, ώς οίδεν αυτός. 

4) XXXV, 205-212, θεοτοκίον: 

Έρώτησις ποιητου: Τον τον παντός τροφέα και Θεόν, πανάχραντε, γάλα- 

κτι πχδς τρέψεις ά)ς υιόν; Λέγε, αγνή, τό υπέρ νουν θαύμα και πράγμα. 

’Λ-άντησις Θεοτόκου:—'Ο Θεός ένθα βούλεται εκεί νικάται, φησί, τάξις των 

φύσεων. 

ζ ) Ποικίλα 

Γ. ('Η έν "Αδη) κ ο ι λ ά ς. Κοιλάδες (βίου, πνεύματος): 

III, 135 (άγιοι Ανάργυροι), Ικετεύσατε ημάς /.ντρωθήναι και τής εν "Αδη 

δεινής κοιλάδος... 

IV, 221-223 (οί αυτοί) ήνθησαν έν ταις νοηταις κοιλάσι τον Πνεύματος... 

V, 90-91: 'Ως κρίνον, ώς ρόδον, Παρθένε, εύρηκώς έν ταϊς κοιλό.σι τον βίου 

(ό πλαστουργός, ευωδίας ανθρώπους έπλ,ήρωσεν). Πρβλ. καί στ. 176. 

II. Κατ’ αλλοφύλων, βαρβάρων, Άράβ ων, Ισμαηλιτών, έθνο>ν: 

1) XV, 309-318, φδή Θ', τροπάρια ε' καί ς·': 

(Χριστέ,) τείχιζε την Πόλη... επιδρομής Αράβων ταυτήν λντρούμένος... 

(Θεοτόκε,) δλεσον τά έθνη, τά τον πόλεμον συγκροτούντο.,.. 

2) XVIII (Πέτρω επισκοπώ Κρήτης): 

45-50: και βαρβάρων άπειλάς και τάς θωπείας έξέκλινας... Πρβλ. καί 

κάθισμα, 129-130: πνρκαϊάν βαρβαρικής, μάοτνς, κατασβέσας απάτης... 

3) XIX, 192-193, θεοτοκίου: και βαρβάρων τάς βουλάς και τά θράση, αγνή, 

διασκέδασον. 

4) XXXIII, 347-354, θεοτοκίον: 

...σνστρατήγησον τούτω (τώ λαώ σου) κατά βαρβάρων εχθρών... 

5) XXXVII, 214-216: 

...ρυσθήναι τούς δούλους σου εκ πειρασμοον και θλίψεοον, έξ επιδρο¬ 

μής άλλοφύλ (ο ν β α ο β ά ρ ω ν... 

6) XXVI, 27-28 

....ρυσθήναι και νυν τού Ισμαήλ τής μάστιγος... (στ. 220-222:) Μέλ¬ 

λοντες δικαίοος έν χερσιν έμπίπτειν του ’/ σ μ α ή λ, άγια Θεόνυμφε, νυν 

οί έφάμαρτοι κράζομεν... 

III. (Θειος) έρως, άσμα (έρωτικόν), έγκώμιον: 

XXXIV, 188-196, θεοτοκίον (πρβλ. Μεθοδίου Όλύμπου ΓΙαρθένιον) 

Τετρωμέναι... μ ε λ ω δ ο ν σ α ι άσμα έρωτικόν (ψάΛλουσιν). 

Αύτόθι 121-123: Ονκ έστι βρότειον σοϊ επάξιον, θεοφόρε, έγκώμιον... 
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Αυτόθι, 129-136: Γηθομένη όπίσω τον άφθαρτου έοαστού σου έβόας 

επομένη, 5Ολυμπίάς... ν ν μ φ ί ε, μή με... βδελύζη... 

XXV, 108-114: νΕρ ω τ ι τού Χριστού ... πυρωθεϊσαι, προσέδραμον ... προς 

τον νυμφώνα τού ν ν μ φ ί ο ν κατεσκήνονσαν. 

IV. Ίεραί Εικόνες: 

XX, 189-193 (Ιωσήφ του Στουδίτου, κανών εις την 15ην Ιουλίου): 

Σύμβολα τής καθ' ημάς θεοσεβείας | και μορφώματα καί χαρακτήρας | 

των αγίων, όσιε, ! προσεκύνεις πανευσεβώς, | προποτύποις άναπέμπων 

την προσκύνησιν... 

V, 127-133 (Μεθοδίου Κ/λεως, κανών ποίημα τού ίεροΰ Φωτίου, 14 Ιουνίου): 

Μορφώσας την πάνσεπτον \ Έκκ?,ησίαν του Χριστού [ τοϊς των δογμά¬ 

των χοώμασιν \ έξαστράπτουσαν κάλλει ώς αληθώς, \ άκήρατον εδειξας \ 

την αρχαίων εικόνων \ άναστήλωσιν. 

XXIX (4), 331-334 (Εις την άποτομήν του Προδρόμου κανών Άνδρέου Κρή¬ 

της 29 Αύγούστου, θεοτοκίον ): 

Συ εϊ τάς αιρέσεις, "Αγνή, άει τοοπουμένη ] και Νεστόριον ρήξασα, 

αγνή παρθενομήτορ. | Αυτή και νυν τους έχθρούς τής ε I κ ό ν ο ς Σου 

και τον Υιού καταπόρθησον. 

XII. Θαηοηεε Αιι§α8ΐϊ. Α I ο ε ε ί ΐ $ Ρ ν ο ί ο ιι οοΙΙε^ίΐ αΐ ϊηείηιχίί. 
Βοηια 1980, 8°, σσ. X V Α-534: Α~1 πίν. 

Εί μή σφάλλομαι, ό τελευταίος τόμος είναι ό περισσοτέρας τυχών προσο¬ 

χής καί έπιμελείας. Οί Κανόνες του Αύγούστου καί πολλοί είναι καί ποικίλοι 

καί πολλά αγιολογικά, χρονολογικά καί ερμηνευτικά ζητήματα εθηκαν ή έλυ¬ 

σαν. Έχει βεβαίως καί αύτός τάς έλαχίστας άβλεψί'/ς, τά ανεπαρκή αγιολογι¬ 

κά κείμενα προλογικώς, την γενικήν έλΑειψιν γλωσσικών πινάκων. Στηρί¬ 

ζεται, καθά πρότερον έγραψα, εις ποίκιλσης προελεύσεως κώδικας, ού μόνον 

κατωϊταλικούς. Εξαιρέσει ενός κανόνος διά τής άκροστιχίδος του βεβαιουμέ- 

νου ώς γραφέντος υπό τού Ιωσήφ (τού 'Υμνογράφου, ώς έκ του υφους), άπε- 

δόθησαν οί υπόλοιποι κατά τάς ιδίας τών κωδίκων ενδείξεις ή τών θεοτοκίων 

των. Γλωσσική καί ύφολογική έξέτασις θά ηύκόλυνε τήν κύμα.νσιν μεταξύ π.χ. 

Άνδρέου Κρήτης ή Θεοφάνους, ολως διαφόρων κατά τά εκφραστικά μέσα. 

Αί έορταί εις άς άναφέρονται οί Κανόνες είναι είτε διά πρόσωπα τής Π. 

Διαθήκης (προφήτας Μακκαβαίους) ή τής Καινής (Ιωάννης ό Πρόδρομος), ή 

εις θαύματα καί εικόνας (Άγιον Μανδήλιον) ή εις μάρτυρας τών πρώτων 

αιώνων ή εις αγίους καί ίεράρχσς ή εις θεομητορικός καί Σωτηρίους έορτάς 

(οια ή της Μεταμορφώσεως) ή εις μονάσαντας (ηγούμενος Πελεκητής Μακά- 
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ριος). "Αλλοι δ’ άλλοθεν, Μικρασιάται, Ήπειρώται, Σικελοί, Μεγαλοελλα- 

διται, Βυζάντιοι κλπ. οι τιμώμενοι διά των κανόνων άγιοι. 

Αξιοσημείωτοι οί διά τον όσιον π. Βαρθολομαίον αρχιμανδρίτην τής ευα¬ 

γούς μονής Όδηγητρίας Θεοτόκου τον 'Ρηχηνιάτην (Κθδδθ.ιΐθΠ80ΐΏ) τρεις 

XX, XXI, XXII. Όμοίως οί δύο διά τον Ήλίαν Σικελιώτην τον νεώτερον XV 

καί XVI, άναφερόμενοι καί εις τούς κατά την Δύσιν καί εναντίον των Αράβων 

πολέμους. 

Περαιτέρω σημειώ διορθώσεις τινάς καί γλωσσικόν υλικόν, μέρος τού ου 

άπεθησαύρισα έκ τής μελέτης τού τόμου, καί άλλα παρατηρήματα. Εις δε με¬ 

τρικά ζητήματα επί τού παρόντος ούκ εισέρχομαι, γνωστού οντος ότι διαφωνω 

διά τον τρόπον τής στιχηδον κατακερματίσεως (δι5 ημιστιχίων, πολλάκις 

μονοσυλλάβων) τού κειμένου. 

ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

α') Βέβαιοι (υπό τής έκδότιδος) 

Άνδρέας Κρήτης: V (1), V (2), V (3), V (4), XII (ί), XII (2), XXIX (1), 

XXIX (2), XXIX (3), XXIX (4), XXIX (5), XXIX (6). 

Γερμανός: XVI. 

Γεώργιος: XIV. 

Θεοφάνης: XVIII, XXVII, XXX. 

Ιωάννης: XIX, XXIII. 

Ιωσήφ ('Ύμνογράφος): VI, XIV. 

Προκόπιος: XV. 

Στέφανος: VII, VIII. 

β') Πιθανοί 

Θεοφάνης ή Άνδρέας XII (1). 

Θεοφάνης ή Γεώργιος I, III, IV, X. 

γ') Επώνυμοι κατά την άκροστιχίδα (1) 

Μόνον εις: XXIV. 

δ7) Επώνυμοι κατά την αναγραφήν έν τοΐς κώδδ. (9) 

ν(ί), XVII, XVIII, XIX, XXIII, XXVII, ΧΧΙΧ(1), XXIX(3), 
XXIX (5). 

ε') Επώνυμοι κατά τά θεοτοκία (7) 

I, IV, VII, VIII, XIV, XV, XXX. 
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β) Ανώνυμοι κατά την άκροστιχίδα (οί πάντες πλήν ενός) 

I, II, III, IV, ν(ί, 2, 3, 4), VI, VII, VIII, IX, X, XI, ΧΙΙ(ί, 2), XIII, XV, 

XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX (1, 2, 3, 4, 5, 6), XXX. 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

IV, 59: άπεγράφη τά ένέχειρα ... Γραπτέον ενέχυρα. 

V (1), 240: διφρελΛτη *Ηλία ... Μάλλον γραπτέον δίψρηλάτη, ώς μόνον του 

διφρελάτειρα παρεχόμενου όρθώς. 

XV, 33-38: Παρθένον βρεφονργόν...σό)ζονσα...Γραπτέον αιτιατικήν σώζουσαν. 

XVI, 63: όντως έμπορος καί φρόνιμος... Μάλλον έμπειρος και ψρ. 

XVI, 229-232: Πνεύμα γάο έν σοί, Κόρη, θειον έσκήνωσεν, ον νπερυ- 

ψονμεν εις πάντας τους αιώνας. Γραπτέον: πνεύμα θεού εν σοί... 

XII (2), 194: τάς γλώσσας... γράφε τάς γλώσσας... 

XXX, 201: τη ενανδρεία υμών... γράφε ενανδρία... (έκ τού ευανδρος καί 

ούχί τού ανδρεία). 

ΓΛΩΣΣΙΚΑ 

α') “Αξιομνημόνευτα 

αϊκισις (βαρβαρική): αικίσεις β-άς και παλαίσματα σνμμίξας XV, 149-150. 

οικισμός: Τους πολυτρόπους οικισμούς ένεγκόντες, 17 Αύγουστου, XIV, 

κάθισμα. 

άλ,ατόμητος: -ον θνμιατήριον XXV, 235-236. 

άμάρνγμα, τό (= ή άμαρυγή): εύσεβείας άμαρνγμασι XI, 98. 

άναστομώ: άναστομώσας λ,αγόνας τής γης X, 50. 

άρτιόδρομος: (τον χωλόν) άοτιόδρομον έργασάμενος, τον έκ γαστρός πριν 

άνενέργητον { — έκ γενετής άνάπηρον) XVIII, 69-70. 

άπανγή, ή (=τό απαύγασμα) Λ7"(3), 150. 

άσεβονργώ: έν μέσω δήμον άσεβονργών XXVIII, 132. 

άχειρογραφος: είδος -ον (= ή είκών τού Άγιου Μανδηλίου, αχειροποίητος 

ή άχειρότευκτος) XIII, 85. 

βαρβαρικός: βαρβαρικαϊς παλάμαις Αράβων σννεσχέθης Χλή 52-53. 

διεντνγχάνω (Θεω) VII, 49. 

δράμα, τό: καί παίξασα τό δράμα τής κακοτεχνίας(Ήρωδιάς) XXIX(3), 106. 

δροσισμός VI, 16. 

είρηνεπώνυμος (ό άγιος Ειρηναίος): -με λ.ευΊ'τα XXX, 255. 

έμψέρεια (Χριστού) XIII, 7. 

έπαποδνομαι: έπαποδνεται πρώτος I, 86. 
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εύανδρία: τή εύανδρία υμών ήττηται νπέροφονς εχθρός XXX, 200-201. 

ενκατάχρηστος: κατέκανσας παθών εύκατάπρηστον νλην III, 23-24. 

ενμαρίζω: τά δυσχερή ήμϊν εύμάριζε XXX, 259. 

ενσνμπαθύστατα (θρήνων) XV. 165. 

θεατρίζω (τον Βαπτιστήν του Σωτήρος): επί συμποσίου εθεάτρισας XXIX 

"(6), 268. 

καρπογονώ: Χριστόν εκ γαστρός καρπογονήσας XXVI, 10/. 

κώδιον (του Άδάμ, ή Θεοτόκος) XIX, 145. 

μητοοπρεπώς (θηλάζειν) VII, 78. 

νηπιωδώς (άγνοήσο:ς) XXIII, 112. 

νικητήρια, τά (προξένησον τω πιστώ βασιλεί) XXII, 229. 

οίκητήριον (δαιμόνων) XIV, 120. 

πανάναρχος(ττοπήρ, ό Θεός) XVIII, 191. 

παννπέρθεος: -θέου Τριάδος XXX, 238. 

πανυπέρτατος (Θεοτόκος) XVIII, 185. 

παρθενομάρτνς (Κυρίου, Ιωάννη) XXIX(1), 413. 

παραγνμνώ 

πηλώδης (ό άνθρωπος). 

προενχομαι (μυστικώς): προενχόμενος Έ?.εάζαρ δοξάζεται I, 57. 

προθνομαι (μυστικώς): προθυόμενος (Έλεάζαρ) I, 56. 

προνποφήτης (Ιωάννης Πρόδρομος) XXX (1), 346. 

προφητοκτονώ: (Θεοΰ Βαπτιστήν) προφητοκτονήσαι ΧΧΙΧ(1), 248.(Μελετά 

'Ηρώδης) προφητοκτονεΐν ΧΧΙΧ(1), 248. ΧΧΙΧ(2), 148. 

πνρίφλεκτος: (ό Θεόπτης) βάτον το πριν έώρακε -ον XX, 205. 

σαρκοφόρος: (ό Κύριος) προήλθε σαρκοφόρος, φορέσας (χρυσωθεΐσαν εκ του 

αίματος τής Παρθένου στολήν, σάρκα) VII, 21. 

σκοπεντήριος: — ον τής προς ημάς δεντέρας σον, Λογε, παρουσίας ανετνποτσας 

την εν Θαβώρ Μεταμόρφωσιν ν(2), 83-86. 

συνεπαίρομαι: συνεπαρθήναι τάς διάνοιας V (3), 42. 

νπέροφρνς: (εχθρός) XXX, 200. 

νψοποιός: (ταπείνωσις) VIII, 157. 

φιλεντός: τοϊς φιλεντοϊς (προτιθεμένην κεφαλήν, αντί κρεάτων) XXIX(2), 68. 

φιλόμαρτυς: φίλο μάρτυρες (πιστοί) XXX, 31. 

φλογοφόρος: (γλώσσα) ΧΙΙ(2), 12. 

φνγαδευτήριον: (παθών) XXX, 223. 

χαριστήριος: Βοά ποίμνη σου χαριστήριον, πάτερ, ωδήν XVI, 241-242. 

β') Τά άπό του Θεός 

θεαρχία, ή XXIX, 429. 

θεογεννήτωρ XXIX (1), 432. 
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Οεόγραφος (πλάξ, έννοια, τόμος) XXIX(2), 12. XX. 56. 

θεόδεκτος (γαστήρ: τήν -ον προτυποΰσαν γαστέρα.) XII(2), 291. 

(θεοειδής): (θεοειδέστερον έλα.μψα.ς) ν(2), 78. 

θεοκνήτωρ VI, 35. 

θεόλεκτος: (δήμος των αθλητών) XIV, 16. 

θεοννμφευτος: (-ε) XXVII, 45. 

θεοπάροχος: (πηγή) XXIX, 426. 

θεόπλοκος: (τή θεοπλόκω σφενδόνη) XII(1), 34. 

θεόπνευστος: (-ε) XV, 196. (Ευδοκία) III, 166. 

θεοπρεπής: (-ές καταγώγιου) X, 98. 

θεόπτης: (μαθητής) ν(ί), 8. 

Οεορρήμων XI, 16. 

θεοφάνεια, ή: (’Ιησού) ν(2), 17. 

θεόσοφος XXI, 48. 

θεόφθογγος: (-οι σάλπιγγες) XII(2), 20. 

θεόφρων: (μάρτυς) III, 212. 

θεοχαρίτωτος XIV, 106. 

χ') Τά άπό του παν- 

πανάριστος, πανευκλεής, παμμακάριστος, παμπόνηρος, παννπέρθεος, παν- 

νπέρτατος. 

δ*) Αρνητικά 

I. Επίθετα 

”Αγνωστος (δέησις), άγρνπνον (ομμα τής καρδίας), άδαπάνητος(κρήνη), 

άδηλα (κρίματα), άδιάλυτον (σκήνος), ανάστατος (ό θεός), άδικος, αδίστα¬ 

κτος (πίστις, -γνώμη, καρδία), αήττητος (σταυρός, -ον φρόνημα), αθάνατος, 

άκάθαοτος (-ον πνεύμα), άκαρπος (στείρωσις), ακατάληπτος (δυναμις), ακα¬ 

ταμάχητος (προστασία), άκ,ήρατος (δόξα), ακλινης (-εις παΐδες), άκραδαν- 

τος (πίστις), άκτιστος (φύσις), άκων, άλατόμητος (-ον όρος), άληκτος (δρό¬ 

μος), άλόχεντος (γέννησις), άμειδής (θάνατος), άμέριστος (μονάς, -ον φως), 

αμέτρητος (-α πταίσματα), άμετρος (κατήφεια), αμήχανος (-ον κάλλος), 

άμόλνντος (σκηνή φωτός), άμωμος (βίος, πίστις), άνανδρος {μορφή), άναρ¬ 

χος (Πατήρ), άναφής (Θεός), ανέκφραστος (Θεός), ανενδοίαστος (λογισμός), 

ανένδοτος (προσευχή), άνενέργητος (έκ γαστρός), ανεπιστροφος (καρδια), 

ανεπίτρεπτος (στύλος), άνήλιπος (τούς πόδας), ανηροτος (άρουρα), ανίσχυ¬ 

ρος (εχθρός), άνόθευτος (πίστις), άνομος (ήγεμών), ανύμφευτος (Κόρη), αό¬ 

ρατος (Θεός), απαράλλακτος (είκών), άπανστος (χαρα), απηνης (τυραννις), 

απειρόγαμος (Θεοτόκος), άπειροδύναμος (φύσις), άπερίληπτος (Λόγος τού 

ΕΕΒΣ, ΜΔ' 27 
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Θεού), άπεοιτείχιστος (-ον οχύρωμα), άπήμων, άπιστος, άπόρθητος{-ον τεί¬ 

χος), απόρρητος (-τα ρήματα), άπρακτος (δέησις), απρόσιτος (δόξα), αρρα¬ 

γής (-ές προσφύγιον), άρρενστος (Λόγος Θεού), ασάλευτος (ποίμνη, πίστις), 

άσαρκος (καρτερία), ασεβής, άσειστος (-ον έδραίωμα), άσεμνος (ή παΐς), 

άσίγητος (-τοι οί ύμνοι), άσπορος (γαστήρ), άστασίαστος (στράτευσις), ά¬ 

στατος (τάραχος), αστέκτος (δόξα.· -ον πυρ), ασύνετος (-α έθνη), ασυλος 

(πύργος), ασφαλής (εύλογία), άτμητος (θεότης), άτρωτος, αυλός (χορός, 

έκτύπωσις, -ον πυρ), άφθαρτος (στολή), άφθεγκτος (-τα μυστήρια), άφθονος 

(χάρις), άφλεκτος (βάτος), άφραστος (δόξα* -ον κάλλος), άφρων, άχειρό- 

γραφος (-ον είδος —- πρόσωπον), άχειρότενκτος (είκών Χρίστου), άχραντος 

(τόκος, νηδύς), άχρονος (Θεός, Υιός* -ον φως). 

II. Ουσιαστικά. 

Οί ')Θηλ υ κ ά: ’Αγεννησία, αγνωσία, άθανασία, άθεότης, ακαρπία (ψυ¬ 

χών), άκτηοία, ανομία, απάθεια (-είας ένδυμα), απιστία, ασέβεια, άσθένεια, 

άσωτεία, ατροφία., αφθαρσία. 

β')Ούδέτερα: Το αδρανές, τό άθώπεντον, τό άμειδές (τοϋ θανάτου), 

τό άτίθασον (—ή άγριότης), τό άτυφον, τό άφνκτον (τής θείας δίκης). 

ΠΙ. Επιρρήματα 

α) εις -α: άκανστα (φλέγόμενη βάτος), αμέτρητα (καυχάσθάι), άπανστα 

(καί άπαύστως). 

β) εις -ως: Αδίκως, άκωλύτως, άλοχεύτως, άμερίστως, άνιάτως, άπαύ¬ 

στως, άπειρογάμως, άσέμνως, άσιγήτως, άσπόρως, άστενοχωρήτως, άτρέ- 

πτως, άφράστως, άφνρτως, άχρόνως. 

ΤΜΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 

α') Όρολογ ία 

Αϊνεσις (προεόρτιος), άσμα (θειον), έγκώμιον, ύμνος (άσίγητος), ψαλ- 

μός, ωδή (οίκτρά, πνευματική, προεόρτιος, χαριστήριος). 

3Αναμέλπω, γεραίρω (άσματικώς), ενφημώ (ύμνοις), βοώ, κατάδω, με- 

λψδω, πέμπω, προσάγω, συγγράφω (αΐνεσιν, ωδήν), τιμώ (ψαλμοΐς καί 

ύμνοις κα.ί έγκωμίοις), ψάλλω. 

β7) Επικλήσεις 

XVI, 257-264: Σωτήρ τοϋ κόσμον υπάρχων, Κύριε, σώσον ημάς, ονς 

επλασας χειρί σου, δεόμεθα. Τήν ειρήνην τώ κόσμω σου δώρησαι, νικάς 

κατά βαρβάροον τ ω β α σ ι λ ε ϊ ή μ ώ ν, ταϊς τον πανενφήμον 

"Ήλιου (7 Αύγ.) σεπταίς δεήσεσιν. 

! 

ι 

! 
I 
ι 
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ό Αυτόθι 227-228): άπωθουμένη βάρβαρα νέφη (φωτί σών λιτών). 

VIII, 239-247 (7 Αύγούστου εις άγιον Δονάτον, θεοτοκίου): 'Ύψωσον, 

άχραντε, σεμνή, χριστωνυμου λαού σου τό κέρας, κράτννον τήν δεξιάν αυτών 

κατά βαρβάρων καί των τής *Αγ α ρ υιών, των δνσφημούν- 

των κατά σου και τον έκ ?.αγόνων σου τεχθέντος Λόγον Θεόν, και κατάβαλε 

αυτών τά φρυάγματα. 

γ') Σχέσις προς Ακάθιστον 

1) V (2), 289-294 (6 Αύγούστου, Άνδρέου Κρήτης, θεοτοκίου): Χαϊρε, 

κουφή νεφέλη, χαϊρε όχημα θειον, χαϊρε θρόνε πύρινε και κλϊμαξ ουράνιε, 

χαϊρε σκέπη και λιμήν, θεογεννήτορ, τό τείχος τών ψυχών ημών. 

2) VI, 237-245 (7 Αύγούστου, Ιωσήφ): .... χαϊρε χαρά, απάντων τών 

κτιαμάτων διάσωσμα' χαϊρε, τείχος ημών απροσμάχητων χαϊρε οσίων δόξα, 

χαϊρε ή γέφυρα ή προς σωτηρίαν άληθώς κόσμον μετάγονσα. 

δ7) Είκών Χριστού 

XIII, 9-16 (16 Αύγούστου τού Αγίου Μανδηλίου): Γραφής ώς υπέρ¬ 

τερος ώς και εικών απαράλλακτος Θεόν, άπαράλ?.ακτον εικόνα έδειξεν ής 

προσείληφε σαρκός, έν ομοιώσει ανθρώπων γενόμένος 6 υπερούσιος. 

ζ ) 'Η δεύτερα ορδή 

Αύτη άπα,ντάται μόνον εις τούς αδέσποτους IX καί XI, ώς καί εις τους 

κανόνας τού Άνδρέου Κρήτης ν(1), XII(1), ΧΧΙ\(ί,2) και τον πιθανόν 

XXV. Επίσης τού Θεοφάνους 6 XXX. 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Ή παράθεσις άνωτέρω διορθώσεων, παρατηρήσεων καί γλωσσικού υλι¬ 

κού δεν έγένετο ομοιομόρφους, διότι απλώς άπεβλέψαμεν εις τήν διαπίστωσιν 

έκ τής άναγνώσεως τών κειμένο>ν τών τριών τελευταίων τόμων τών ΑΗΟ 

(X, XI, XII) δτι: 

α') Ή γλώσσα τών έν αύτοϊς έκδιδομένων ύμνογράφων παρέχει νέας λέ¬ 

ξεις, νέας έννοιας καί νέόυς σχηματισμούς, άναττίκους, διατηρεί όμως καί λήμ¬ 

ματα καί τύπους τής τε Αττικής καί τής Κοινής. 

β7) Ποικίλλουν οί ύμνογραφικοί δροι. 

γ') Είδικώς τό μέν έπίθετον σημ.αίνει πολλά, τά δέ αποφατικά λήμματα 

δεικνύουν τρόπον έκφράσεως ίδιάζοντα. 

Περαιτέρω ευρίσκει τις τον πίνακα τών βεβαίου ν καί πιθανών ύμνογρά¬ 

φων εις ούς αποδίδονται υπό τών κειμένων ή τών κωδίκο^ν ή τών εκδοτών εν 

δλω ή έν μέρει οί δημοσιευθέντες κανόνες. Δεν έπεχειρήθη γλωσσική καί ύφο- 
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λογική άναζήτησις των συγγραφέων των άδεσπότων ή αβέβαιου ποιητοΰ κανό¬ 

νων, μολονότι διά τον έμπειρον φιλόλογον τούτο είναι δυνατόν1 {διά νά μή έπεκ¬ 

ταθώ μεν εις θέμα οπερ θά έξετασθή ιδιαιτέρως). Ποιητών ώς ό Άνδρέας 

Κρήτης, ό Ήλίας Σικελιώτης, ο Ιωσήφ 'Τμνογράφος, Κοσμάς ό Μαϊουμά, 

αύτός ό ιερός Φώτιος καί άλλοι, αναγνωρίζεται άμέσως καί εύθέως έκ του ύ¬ 

φους, του έπιθέτου, τής γλώσσης, τών σχημάτων καί τής θεολογίας ή πατρό- 

της. "Οσον ομο^ς κατερχόμεθα προς τούς παλαιολογείους χρόνους ή μίμησις 

καθιστά τούτο δυσκολώτερον διά αποιητάς» τών ιδ', ιε' αί. κέξ. 

ΑΗΟ Ι-ΧΙΤ. Οί έκδιδόμενοι Συγγράφεις κατ’ όνομα 

'Αγιοπολίτης IX 

Αναστάσιος Κοιαίστωρ IV 

Άνατόλιος II 

Άνδρέας Κρήτης Ι-ΧΙΙ 

Άνδρέας Τυφλός <Χ;> <1Ιηρός> 

Αρσένιος X 

Βασίλειος IV {II;) 

Γαβριήλ IV 

Γερμανός Ι-ΧΙΪ 

Γεώργιος I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII 

Γεώργιος μ,οναχός IV 

Γεώργιος Νικομήδειας V 

Γεώργιος Σικελιώτης V 

Γρηγόριος III, IV, VI, X 

Δωρ<όθεος;> XI 

Ευθύμιος VI, XI 

Εύόδιος VIII 

Ήλίας Σικελιώτης X, XI 

Θεοδοσία III 

1. Εσχάτως έγράφη από «ειδικόν» τούτο τό παραδοξότατον: «ή ύμνογραφική 

ύλη είναι κατά κανόνα απρόσωπος, δέν φέρει δηλ. έντονα χαρακτηριστικά τοΰ συνθέτου 

καί συγγραφέως· ομοιάζει δέ σχεδόν πάντοτε τυπικώς, λεξιλογικώς, θεματολογικώς 

(=θεματικώς) τοσοΰτον, ώστε νά έςαφανίζωνται εις αυτήν καί τά έντονα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας ποιητικής φυσιογνωμίας» (τοΰ Ρωμανού τοΰ Μελωδου 

π.χ.;). Βλέπε Θεολογία 51, 1980, σ. 955. 

Πέρα της 'Τμνογραφίας καί ανώνυμον τέμαχος ιστορικού συγγραφέως τοΰ Βυζαν¬ 

τίου είναι δυνατόν νά διακριθή δι’ ύφολογικών καί γλωσσικών κριτηρίων, προς δέ καί 

ρητορικοί λόγοι καί έπιγράμματα άκόμη, άναλόγως τής οξύτητας τών αισθήσεων τΌυ 

μελετητοΰ. 3 
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Θεόδοτος XI 

Θεόδωρος Στουδίτης VI, {XI) 

Θεοφάνης (Γραπτός) {V), XI 

Θεοφάνης I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XII 

Θεοφάνης Σικελός {XI) 

Ιγνάτιος III, IV, VII, {ΧΙ> 
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’/ ω ά ν. Έ. Αναστάσιο ν, Βιβλιογραφία των επισκοπικών Καταλό¬ 

γων τον Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καί της Εκκλησίας τής 

* Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 1979, 8ο, σσ. 398 (Έπιστ. Έπετ. Θεολογι- 

κής Σχολ,ής Πανεπ. Θεσσαλονίκης, τόμος 22, Παράρτημα 25). 

Κατά τά τελευταία έτη, δοθείσης τής μεγάλης έκτάσεως την οποίαν 

έλαβον αί ερευναι καί αί σπουδαί περί τάς ίστορικοφιλολογικάς έπιστήμας 

•— καί τάς μ,εσαιωνολογικάς — ωφέλιμος ύπήρξεν ή δημοσίευσις βοηθημάτων 

(οια τά δυΓδκίΐα των Βολλανδιστών), δταν μάλιστα ταΰτα είναι συλλογικόν 

εργον μακράς πνοής καί άρτιας ένημερώσεως. 'Η δ’ έκτασις τής έρεύνης 

περί την διακρίβοισιν των άρχιερατευσάντων ’Ορθοδόξων καί Λατίνων εις 

την καθ’ ημάς Ανατολήν, ήχρήστευσεν ού μόνον παλαιούς Καταλόγους αλλά 

καί πολλούς καταχωρισθέντας άβασανίστως εις Λεξικά καί Επετηρίδας. 'Η 

δημοσίευσις νέων πηγών κατέστησε τό μέν εφικτήν τήν προσθήκην νέων 

άρχιερατευσάντων εις τούς προηγουμένως γνο>στούς, το δέ τήν άθέτησιν 

πολλών κατακεχωρισμόνων εις Καταλόγους εϊτε έκ λαθών άναγνώσεως τών 

ιδίων των υπογραφών εϊτε έκ πηγών αναξιόπιστων. 

Πας εργαζόμενος περί τήν Εκκλησιαστικήν ήμών 'Ιστορίαν οφείλει νά 

έχη δελτιοθήκην, διά τής οποίας νά όδηγήται βασικώς εις τά περί άρχιερα- 

τευσάντων, έστω καί άν ταΰτα άνάγωνται εις τοπικήν Εκκλησίαν (Κύπρου, 

Κρήτης, Δωδεκανήσου π.χ.), διότι τά πράγματα συμπλέκονται. Πολλοί αρχι¬ 

ερείς έχειροτονήθησαν δι’ ώρισμένας επαρχίας (ή ώς τιτουλάριοι) μετετέθη- 

σαν έπανειλημμένως, έπαύθησαν, καθηρέθησαν, έπανήλθον ή άπέθανον σχο- 

λάζοντες μακράν τής αρχικής των επαρχίας. 'Η δημοσίευσις δέ μόνων τών 

ψήφων (του πρακτικού εκλογής των) ούδέν περίπου διαφωτίζει. Έάν οί Κατά¬ 

λογοι είναι βασικόν αίτημα τής Εκκλησιαστικής καί χρήσιμον βοήθημα τής 

Πολιτικής 'Ιστορίας, δύνανται νά συντάσσο^νται μόνον μεθοδολογικώς καί 

μετά μεγάλης προσοχής άπό κατόχους τής ιστορίας τών χρόνοι ν εις ούς άνα- 

φέρονται. 

Επομένως σύμφυρσις εις βοήθημα δημοσιευμάτων σοβαρών τε καί γο¬ 

νίμων μετά άγονων καί άπροσέκτων, μάλλον σύγχυσιν προκαλεΐ. Διότι ή 

άλήθεια δεν άνταποκρίνεται πάντοτε προς το πλήθος τών παραπομπών καί 

τήν σύμπτωσιν τών γνωμών τών άδαών καί άπληροφορήτων. Καί εις νά 

γράφη τήν άλήθειαν καί χίλιοι ν’ άντιλέγουν, ή άλήθεια είναι μετά του ενός. 

Έν άλλο θέμα οπερ γεννάται άπό τό βιβλίον του καθηγητου ’Λναστασίου, 

είναι τό τής τομής, χρονικής καί τοπικής τών συντασσομένων Καταλόγων 
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καί του Οοΐ’ρυδ αυτών. 'Η Εκκλησιαστική 'Ιστορία είναι άρχαία, μέση 

καί νεωτέρα, πολλαί επισκοπικά! έπαρχίαι ήφανίσθησαν άπό αιώνων πολλών, 

πολλών έξ αυτών μαρτυροΰνται έπίσκοποι έξ επιγραφών επί λίθων καί άλλης 

(σκληράς ή ού) ύλης, μαρμάρων, σκευών, εικόνων, άμφιων, τοίχων κλπ. 

Οί συντάκται τών Καταλόγων τής Φραγκοκρατίας πρέπει πολλάκις νά γνω¬ 

ρίζουν άλλόγλωσσα έγγραφα κ.ά. μαρτυρίας, μή προσιτάς εις θεολόγους ή 

τοπικούς ιστορικούς. Επομένως ή υπό του αύτοΰ προσώπου σύνταξις κατα¬ 

λόγου άρχιερέων άπό τών μέσων του Α' αίώνος μέχρι σήμερον, Όρθοδόξων 

τε καί έτεροδόξων, άπαιτεϊ τοιαύτην παντογνωσίαν, οία θά ήτο σπανία καί 

διά τον πλέον ένήμερον. Διό οί καλύτεροι κατάλογοι είναι εκείνοι οί όποιοι 

καί τοπικώς καί χρονικώς είναι περιωρισμένοι καί συνετάγησαν υπό ειδικών 

μελετητών συγκεκριμένης χρονικής περιόδου καί τοπικής έκτάσεως, δι’ έκα- 

τέραν τών Εκκλησιών, Ανατολικήν καί Δυτικήν. Άν τοΰτο άληθεύη, άς 

άναλογισθή τις άναδιφών τούς Πατριαρχικούς Καταλόγους, έστω καί τής 

Κωνσταντινουπόλεως. 'Η περί τούς πατριάρχας τής βασιλευούσης φιλολογία 

καί ή βιογραφική έρευνα ελαβε τοιαύτην έκτασιν, ώστε πολλά τών όσων 

έγραψαν οί μέχρι του 1923 ν’ άνατραποΰν κατά τάς ημέρας μας. 

Δεν νομίζω λοιπόν οτι ή δομή του βιβλίου περιλαμβάνοντος τάς επαρ¬ 

χίας του Νέου Κόσμου (Αμερικής, Αυστραλίας) ή τής Ευρώπης (Γερμανίας 

π.χ.) μετά τών έκλειψασών ή διαλαμψασών έπαρχιών (Θαυμακοΰ π.χ.) τών 

οποίων τούς τίτλους άπέλαυσαν μετά ταΰτα καί βοηθοί καί τιτουλάριοι καθώς 

καί ομωνύμους ή κατά τήν Φραγκοκρατίαν συσταθείσας έν Ανατολή Λατινι- 

κάς έπαρχίας είναι ορθός. Πρώτον διότι επέρχεται σύγχυσις τής χρονικής 

δικαιοδοσίας του Όρθοδόξου Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (έπαρχίαι 

Ρωσίας, Αχριδών, Προϊλάβου), περιλαμβανομένων έπαρχιών ποτέ μέν άνη- 

κουσών εις τό κλίμα αύτοΰ, νυν δέ εις διαφόρους Εκκλησίας (Βουλγαρίας, 

Ρουμανίας, Σοβ. Ένώσεως, Αλβανίας κλπ.). Άλλ’ ουδέ αί έπαρχίαι αδται 

ήσαν πάντοτε υπό τό Οίκουμ. Πατριαρχείου (π.χ. ή άρχιεπισκοπή Άχρίδος), 

ένώ καί τών Ανατολικών Εκκλησιών οί πατριάρχαι καί άρχιεπίσκοποι 

(Κύπρου, 'Ιεροσολύμων, Αλεξάνδρειάς) έξελέγοντο πολλάκις κατά τήν Τουρ¬ 

κοκρατίαν έν Κωνσταντινουπόλει υπό τής έκεϊ 'Ιεράς Συνόδου. Δεύτερον 

δέ διότι ή 'Ιεραρχία τής Λατινικής έν Ανατολή Εκκλησίας είναι όλως διά¬ 

φορος ύπόθεσις. 

Κατά ταΰτα τό βιβλίον μοί φαίνεται συνταχθέν έπί κυμαινομένης βάσεως. 

Άλλ’ εάν τις ήθελε νά κρίνη αυτό καί έξ έπόψεως πληρότητος, θά έπρεπε νά 

λάβη ύπ’ οψιν, δτι ό συγγραφεύς του έχρησιμοποίησεν, ώς λέγει, καί δελτία 

συνταχθέντα άπό άλλους μελετητάς (σ. 11). Επίσης οτι έβοηθήθη άπό έπι- 

τελεϊον συνεργατών του. Έάν όμως ό ίδιος είδε καί έπηλήθευσε πάντα οσα 

κατεχώρισε (δικαίου ν καί άδικων έργα) άδηλον, εί μή άπίθανον. Έντυποί- 

σιάζει δέ τό γεγονός, οτι ένώ παραπέμπει εις σελίδας καί τόμ,ους ξένο^ν περί- 
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οδικών, έν τούτοις διά τρέχοντα ή βασικά περιοδικά (ώς ή ΕΕΒΣ ή τά Κρη¬ 

τικά Χρονικά και ή Έπετ. Στερεοελλαδ. Μελετών) παραπέμπει εις τά ανά¬ 

τυπα, πράγμα οπερ σημαίνει οτι δεν παρακολουθεί τ’ άντίστοιχα περιοδικά! 

Ουδέ γνωρίζει οίανδήποτε περί τής έν τή Ελληνική Ανατολή εργασίαν του 

Ίταλοΰ καθηγητοΰ καί ιερωμένου ΟΐθΓ§ΐθ. Εβώθΐΐο, περιοριζόμενος το 1979 

ακόμη εις τον Εθ (Λιίβη!1 

Τό βιβλίον, έκδοθέν τό 1979, περιλαμβάνει την μητρόπολιν Εφέσου 

Ασίας Α' (σσ. 137 - 138). Έτυχεν έν τουλάχιστον έτος προηγουμένως, 

τό 1977 - 1978, νά εχω δημοσιεύσει τρεις εργασίας : α) Μητροπολιτικά 

Εφέσου «Έκκλ. Φάρος)) Ξ', 1978, σσ. 259 - 294, δι’ ής μελέτης ήθέτησα 

17 αρχιερείς φερομένους ώς Εφέσου!—β') Μητρόπολις Εφέσου, επαρχία 

Ασίας κατά την Τουρκοκρατίαν, ΕΕΒΣ 43, 1977 - 1978, σσ. 5 - 119,—γ') 

Έφεσιακών Συμπληρώματα, αυτόθι, σσ. 464 - 466. Αί τρεις αΰται μελέται 

άναφέρονται καί εις τάς επαρχίας Ηλιουπόλεως, Θυατείρων, Κρήνης, ’Ανέων, 

Περγάμου, Βρυούλων, Μοσχονησίων, Ελαίας, Ερυθρών, Θεοδοσιουπόλεως, 

Άρκαδιουπόλεως, Μυρίνης, Σι-ών, Είρηνουπόλεως, Ροδοστόλου, Φιλαδέλ¬ 

φειας τής έν Λυδία καί δευτερευόντως εις πολλάς άλλας, ό δέ της Εφέσου 

Κατάλογος (1467 - 1972) κατεστρώθη άπηκριβο)μένος έν σσ. 94 - 95. Ούδέν 

εξ αύτών αναφέρει ό καθ. Αναστασίου. Καί όμως τά πολύμοχθα ταΰτα μελε- 

τήματα καλύπτουν εύρύν χώρον τής Μικρασίας! 

Διά νά έλθωμεν εις την Κρήτην2, ό συγγρ. γνωρίζει απίθανα δημοσιεύ¬ 

ματα καί εις επιτόπιους καί δυσευρέτους εφημερίδας, δεν γνωρίζει όμως π.χ. 

τό μελέτημά μου περί τής επισκοπής Αύλοποτάμου (Κρητ. Χρονικά 26, 

1974, σσ. 7 - 22, άναμορφωθέν εις τον Β' τόμον του βιβλίου μου : Βυζαντινά 

καί Μεταβυζαντινά, Άθήναι 1978) ουδέ καν δ5 άναφέρει την ορθόδοξον επι¬ 

σκοπήν Καλλιεργηουπόλεως καί δσα από τού 1947 έγραψα περί αύτής (άλλ* 

αναφέρει ώς Λατινικήν έν σ. 174 την ήδη κατά τήν β' Βυζαντινήν περίοδον 

ορθόδοξον επισκοπήν Καλαμώνος), ή τής επισκοπής Άρίου (πρβλ. Κρητ. 

Χρονικά 2, 1947, σσ. 47 - 72, έν σσ. 68 - 70, προφανώς διότι ό τίτλος τής 

μελέτης μου δεν ύπεδήλωνε τό περιεχόμενον αύτής! Καί όμως θά ήτο εύκο- 

λώτατον δι’ απλής του έπιστο/νής νά ζητήση άπό εμέ νά τον διευκολύνω, 

ί. "Αν μή άλλοθεν ώφειλε νά γνωρίζη τό βιβλίον έκ τής ΕΕΒΣ 42, 1975 - 1976, 

σσ. 457 - 463, όπου έκρινα αύτό, πολλά έπανορθώσας καί προσθείς εις τον Β' τόμον του 

(ΟίοΓ^ίοΡβάειΙίο, Βα 01ιϊθ5& Ιι&ίίηει ίη ΟΐΊβηΙβ I, νβΓοηβ 1973, II. ΗΐβΓαΓοΙιΐα 

Ε&Ιίηδ Οΐίβηϋδ, Λ^ΘΓΟΠδ 1976). Άλλ’ οί τόμοι τής ΕΕΒΣ τούς οποίους δέν έχει ύπ’ 

οψιν ό καθ. κ. Αναστασίου είναι θησαυρός διά τό θέμα οπερ τόν άπησχόλησεν. 

2. Των οριστικών έπισκοπικών Καταλόγων τής Κρήτης άναβάλλω άπό έτους εις 

έ'τος τήν έκδοσιν, επί τή έλπίδι τής έκδόσεως του Β' τόμου τής Ιστορίας τής Εκκλησίας 

τής Κρήτης επί Τουρκοκρατίας, δυσχεραινομένης έξ οικονομικών λόγων. 

ύποδεικνύων δ,τι σχετικόν εχω δημοσιεύσει. Διατί δηλαδή άναφέρει μικρόν 

άρθρον μ.ου περί του Κυδωνιάς Μαρτινιανου καί δέν καταγράφει μέγα διά 

τόν λόγιον επίσκοπον Αγαθάγγελον Ξηρουχάκην μελέτημά μου (Κρ. Χρονικά 

11, 1957, σσ. ιγ'-λα'); 

Πώς δημοσιεύων τό 1979 άγνοεΐ βιβλίον έκ σσ. η'+540 : «Ιστορία 

τής Εκκλησίας Κρήτης επί Τουρκοκρατίας» (1645 - 1898), τόμος πρώτος 

Αί Πηγαί, έν Άθήναις 1974; άναφέρόμενον εις εκατοντάδας άρχιερέων; 

Βιβλίον φυσικά έκδοθέν ύπ’ έμοΰ! 

Πιθανόν τό οΰτω τυπωθέν βιβλίον τού κ. Αναστασίου νά συνεγράφη 

προ τού 1974 καί άσφαλώς δέν οφείλεται εις κακήν πρόθεσιν ή παράλειψις 

τής χρησιμοποιήσεως βασικών συγγραφών μου. Άλλα καί ούτως άν εχη 

το πράγμα, καθίσταται τεκμήριον τού τρόπου συντάξεως καί τής πληρώσεως 

τού έργου. 

Εί'θε μία νεωτέρα εκδοσις ή έν δημ,οσιευόμενον συμπλήρωμα νά άναπλη- 

ρώση τά έλλείποντα καί ν’ άποσκορακίση τά άχρηστα (καί τά μάταια καί 

άχρηστα είναι πολλά καί άγουν προς ματαιοπονίαν τόν μέλλοντα νά χρησιμο- 

ποιήση τό βιβλίον). Ούδείς εμού ευτυχέστερος τότε. Άλλα τότε. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 
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Β α>7. Κρ αψ ίτ η, «Λόγιοι τής Ήπειρον», τόμ. Λ' -Β\ Άθήναι 1979, 1981. 

Ό Ήπειρώτης λογοτέχνης καί πολιτικός κ. Βασ. Κραψίτης έφερε στο 

φως τής δημοσιότητας άπό τό 1979 ώς τό 1981, σέ δύο τόμους (σχ. 4ου), την 

εργασία του, πού τιλοφορεΐται «Λόγιοι τής Ήπειρον)). 

Κατά τον συγγραφέα (στον «Πρόλογο» του Α" τόμου) ή σύνθεσι του 

έργου «αποβλέπει στην παρουσίαση τής συμβολής τής Ήπειρον στην πνευ¬ 

ματική αναγέννηση τον Ελληνισμόν» καί «εκφράζει [...] την επιδίωξη για 

μια συμβολή στην τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη συγγραφή τής Ιστορίας 

τής 'ΕλΛηνικής Γραμματείας». Ιδιαίτερα για τον προσδιορισμό τής έννοιας 

του «λογίου» (πού έπισημαίνεται στον τίτλο) χρησιμοποιούνται — έστω κι 

αν δεν μνημονεύεται — οσα είχαν ύποστηριχθή παλαιότερα άπό τον Ίω. Συ- 

κουτρή για τό ακριβέστερο περιεχόμενο των ορών ((λογοτεχνία» καί «γραμμα¬ 

τεία», άλλα καί έπιχειρεΐται ((μια έξειδίκενση τον όρον λόγιος και άπό την 

άποψη οτι αντιμετωπίζεται συγγραφή γραμματείας». "Οπωσδήποτε άποκα- 

λεΐται τό έργο ((Οονριίδ του πνευματικόν ήπειρωτισμον πέντε αιώνων». 

Τό σχετικό υλικό διαιρείται (κατά τον Α" τόμο) σέ τέσσερα μέρη: 

Κληρικοί, Εκπαιδευτικοί, Λογοτέχναι, Άλλες Μορφές [1430 - 1900]* καί 

προστίθενται, ώς πέμπτο μέρος, οί «Λόγιοι» (γενικά) άπό τό 1901 ώς τό 

1912. Στον Β' τόμο παρατίθεται άρχικά «Συμπλήρωμα του Α' τόμου» (με 

την ιδία κατάταξι) καί άκολουθεί, χωρίς ιδιαιτέρα κατάταξι κατηγοριών, 

τό υλικό, πού άναφέρεται στούς «Αογίους» άπό τό 1913 ούς τό 1950. 

Πρόκειται δηλαδή για μιά( μερική έστο^) προσωπογραφία του ήπειρωτι- 

κοΰ χώρου. 

Οί «Λόγιοι», πού καταχωρίζονται στο έργο του κ. Βασ. Κραψίτη δέν ή¬ 

ταν βέβαια άγνωστοι στούς μελετητάς τής Νεοελληνικής γραμματείας. Γενικά 

έργα (παλαιότερα καί νεώτερα) τούς επισημαίνουν καί ειδικές μονογραφίες 

έχουν άφιερωθή σέ πολλούς άπό αυτούς, ώστε μία νέα σύνθεσις είναι δυνα¬ 

τόν, κατά ένα τουλάχιστον ικανοποιητικό ποσοστό, νά βασισθή στα πορί¬ 

σματα τής σχετικής προγενεστέρας έρεύνης· έτσι άν έξαιρεθοΰν -—κυρίως για 

νεωτάτους λογοτέχνας — ώρισμένες άπόψεις τού συγγραφέως, πού σκόρπια 

διατυπώνονται (όταν δέν επαναλαμβάνονται άπό παλαιότερα δημοσιεύματα 

του), ή ειδική προσφορά του στήν προσκόμισι νέου υλικού παραμένει γενικά 

σχεδόν ανύπαρκτη. 

"Ο ίδιος μάλιστα ό συγγραφεύς υπογραμμίζει πώς «δέν αποκλείονται 
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αντικειμενικής υπαιτιότητας παραλείψεις Λόγιων»· (θέλει προφανώς νά υπο¬ 

στήριξή οτι δέν εύρήκε ώς τώρα μνείες τής προσωπικότητάς των). Κι όμως 

είναι πολλοί αυτοί πού παραλείπονται, μολονότι υπάρχουν βέβαια άπό άλλες 

πηγές ή βοηθήματα άρκετά στοιχεία για τούς «λογίους» αύτούς (πού πάντως, 

μέ τά κριτήρια τού συγγραφέως, δέν έπρεπε νά παραλειφθοΰν). 

Επισημαίνω, εντελώς ενδεικτικά, δύο χαρακτηριστικά ονόματα: 

Ό Δημ. Τάγιας άπό την Πάργα εκδίδει για πρώτη φορά άπό χειρόγρα¬ 

φο (πού έφθασε στά χέρια του παλαιότερα) τον «Πορτολάνο» (1573), οπού 

προτάσσει έμμετρο Πρόλογο, μέ πληροφορίες για τον ίδιο καί γιά τό έργο. 

(Βλ. Α. Β θ 1 α 1 I ο, Ββδ ΡοΓΐιιΙ&ηδ §γθο8. 1947, 1958.—Σ. Μ α κ ρ υ μ ι- 

χ ά λ ο υ, Ελληνικοί Πορτολάνοι, «Ό Έρανιστής» Α', 1963, σ. 128 κ. έξ). 

"Ο Σταύρος Μουλαΐμης, ιατρός άπό τά Ιωάννινα, εκδίδει τό 1724 «Άν- 

τιδοτάριον περί των ίοβόλαυν δηγμάτων...», οπού καί δύο Επιγράμματα στήν 

Παναγία· άλλο Επίγραμμά του «Εις τον μακαρίτην κύριον Μελέτιον» έχει 

περιληφθή στήν έκδοσι τού 1728 τής «Γεωγραφίας» τού Μελετίου. (Βλ. β ηΐ. 

Κ 6 £ γ α η (1, ΒΜθ£Γ&ρ)ιίβ ΗβΙΙέηκιυβ, XVIII 8., τ. I, σ. 194-195, 211 - 

217). "Ας προστεθή πάντως έδώ ότι ό κ. Βασ. Κραψίτης (στήν σ. 179) κά¬ 

νοντας λόγο γιά τον Νικ. Στύγνη αναφέρει οτι τού τελευταίου σώθηκαν μερικά 

Επιγράμματα άφιερωμένα στο «Άντιδοτάριο» «τον ιατροφιλοσόφου Σταύρου 

Μουλαϊμίδη» [δίο]. [Δέν άνεζήτησε πάντως νά εύρη στοιχεία γι’ αυτόν τον 

Στ. Μουλαϊμίδη!) 

Πρέπει γενικά νά παρατηρηθή ότι ή κατάταξις των προσώπων κατ’ αλφα¬ 

βητική σειρά (στήν κάθε κατηγορία) δέν επιτρέπει τήν παρακολούθησι τής 

παρουσίας τού πνευματικού δυναμικού τής Ηπείρου κατά χρονική διαδοχή· 

αλλά καί ή διάκρισις κατά κατηγορίες (ιδίως γιά τούς παλαιοτέρους αιώνας) 

συντελεί ώστε νά διασπασθή ή προβολή τής συγχρόνου πάντως άκτινοβολίας 

πολλών προσωπικοτήτων μέ παράλληλες δραστηριότητες. "Η ένταξις τέλος 

στις επί μέρους κατηγορίες των «Λογίων» δέν γίνεται πάντοτε μέ ακριβή, 

αντικειμενικά στοιχεία. Π.χ. ό Πολυζώης Κοντός είναι περισσότερο γνωστός 

ώς στιχουργός καί όλιγώτερο ώς κληρικός. 

Κύριο γνώρισμα τού έργου αποτελεί ή άνισότης στήν συγκέντρωσι βιο- 

γραφικών στοιχείων, στήν αναγραφή έργογραφίας τών «Λογίων» καί στήν 

διατύπωσι κρίσεων γι’ αύτούς: Άλλοτε τά λήμματα είναι έξαιρετικά περιω- 

ρισμένα, άλλοτε εκτενέστερα, χωρίς οί διαφορές αύτές νά όφείλωνται πάντα 

στις άποκλίσεις τού μεγέθους τών προσωπικοτήτων ή στήν άπουσία σχετι¬ 

κού υλικού. Ενδεικτικές, οσο καί χαρακτηριστικές, οί περιπτώσεις τού Θωμ. 

Πασχίδη (σ. 145 - 163) καί τού Σπ. Λάμπρου (σ. 134 - 139). 

Σπανιώτατα οί αύτοτελείς τούλάχιστον έκδόσεις έργων τών ((Λογίων» 

άναγράφονται πλήρεις ή μέ ακριβή στοιχεία* οί εξαιρέσεις παρουσιάζονται 

μόνον όταν τό σχετικό υλικό ήταν προχειρότατο στον συγγραφέα (περίπτωσις 
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Χρ. Σούλη) ή προήρχετο άπό παλαιοτέρα ειδική ένασχόλησί του (περίπτω- 

σις Δ. Α. Παναγιωτίδη - Μέξη). 

Φυσικά δεν άποφεύγονται σφάλματα στην παροχή πληροφοριών καί 

ανακρίβειες, άφοΰ ο συγγραφεύς δεν παρακολουθεί την νεωτέρα βιβλιογραφία. 

Περιορίζομαι νά έπισημάνω, πάλι ένδεικτικώς, ότι οί Παροιμίες του Παοθ. 

Κατζιούλη (πού άπέθανε το 1717 καί οχι το 1730, δπως σημειώνεται άπό τον 

συγγραφέα, πού ωστόσο γνωρίζει το σχετικό σημείωμα τοϋ Κ. Μέρτζιου για 

το έτος θανάτου τοϋ παροιμιογράφου) δεν ήταν ((ανέκδοτο έργο» το 1979* 

είχαν έκδοθή το 1972, άπο το «Τεργεσταΐο χειρόγραφο», στο περ. «Δω- 

δοϋνη» (σ. 143 - 200}. 

Πρόβλημα επίσης δημιουργούν περιπτούσεις όπου άναφέρονται «Λόγιοι» 

χωρίς καμμία μνεία έργου των (στοιχείο πού πάντως δέν άνταποκρίνεται 

σ’ ό,τι ύποστηρίχθηκε στον «Πρόλογο») ή καί μέ την δήλωσι ότι δέν είναι 

γνωστό συγγραφικό τους έργο (όπως προκειμένου γιά τον Άναστ. Μο(υ)σπι- 

νιώτη ή τον Γ. Κρανά). 

Βασικό έπίσης μειονέκτημα είναι ή απουσία βιβλιογραφικής τεκμηριώ- 

σεως του ύλικου, πού παρέχεται, καί ή παράλειψις μνείας ειδικών μελετημά- 

των ή διατριβών καί αναγραφής δημοσιευμένων συστηματικών βιβλιογ*ρα- 

φιών γιά τούς «Λογίους». ’Έτσι όμως πώς είναι δυνατόν χρησιμοποιηθή 

τό έργο άνεπιφύλακτα — κατά τις προσδοκίες τοϋ συγγραφέως — ώς ((συμβολή 

στην τεκμηριωμένη συγγραφή τής * Ιστορίας τής Γ Ελληνικής Γραμματείας» ; 

Θά προσθέσω μία παρατήρησι γιά την γλωσσική μορφή του έργου: Ό 

συγγραφεύς σπεύδει νά χρησιμοποιήση τήν σύγχρονη «δημοτική» — ώστε 

νά καθαρθή άπό κάθε ενδεχόμενο χαρακτηρισμέ «συντηρητικότατος», τουλά¬ 

χιστον στον γλωσσικό τομέα — κι έτσι συχνά «μεταγλωττίζει» άπό τήν καθα¬ 

ρεύουσα, χωρίς νά λάβη ύπ’ όψιν του καί ότι δέν είναι μόνον οί τύποι, αλλά 

καί ή δομή τής γλωσσικής μορφής, πού πρέπει νά παρακολουθήται. Γράφει 

λοιπόν: ((κι άν 2η φ τ ον ν ν π δ ψ ε ι», ((έχτισαν τό φωτισμό τοϋ Γέ¬ 

νους», ((στο γιά έκδοση έργο μου», ((έτνχε μιας λαμπρής 

μόρφω σ η ς», ((δημοσίευσε σειρά μελε των καί άρθρ ω ν, ίστορι κ ά άρ- 

χαιολογι κ ά, σέ περιοδικά», «χωρίς τήν άπό β λεψη στην ικανοποίηση», 

καί άλλα πολλά. 

Οί ((Λόγιοι τής Ήπειρον» είναι ένα έργο μέ πολλές αξιώσεις καί ελάχι¬ 

στες πραγματώσεις. Μπορεί βέβαια νά έντυπωσιάση ένα άναγνωστικό κοινό, 

πού πληροφορείται γιά πρώτη φορά τήν συμβολή τών Ήπειρωτών στήν νεοελ¬ 

ληνική γραμματεία. Δέν προσφέρει όμως σχεδόν τίποτε στούς μελετητάς τής 

νεωτέρας Ελληνικής .φιλολογίας καί ιστορίας. 

Αυτό άλλως τε διαφαίνεται καί άπό τις κριτικές, πού έγράφησαν, μετά 

τήν έκδοση του Α' τόμου καί πού καταχωρίζει ό συγγραφεύς (συχνά άποσπα- 
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σματικά) στο τέλος τοϋ Β' τόμου: Καμμία δέν θίγει καίρια προβλήματα μεθο¬ 

δολογίας, άκριβείας στήν παροχή πληροφοριών καί έργογραφικοΰ ύλικοΰ ή 

άρτιότητος τοϋ έργου* όλες άναφέρονται στήν συγκέντρωσι τών «Λογίων» 

καί περιορίζονται σέ φιλόφρονας εκφράσεις προς τον συγγραφέα. 

Έτσι καί ή κριτική μου αυτή δέν μπορεί ουσιαστικά νά παρουσιασθή 

ώς έςαίρεσις σέ μία «υμνητική συμφωνία γνωμών»: Διατυπώθηκαν αντικει¬ 

μενικές άπόψεις καί τεκμηριώθηκαν παρατηρήσεις (καί είναι δυνατόν, φυσικά, 

νά πολλαπλασιασθοϋν σέ κάθε περίπτωσι), πού απορρέουν άπό τήν άναζήτησι 

στοιχείων επιστημονικότατος σ’ ένα τέτοιας φύσεως έργο. Φίλος 6 Πλάτων, 

άλλά φιλτέρα ή Αλήθεια... 

ΦΑΙΔΩΝ Κ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗΣ 
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Ρα ΡαΙέοβΓαρϊιίβ Οναβφιβ βί Βϊ/ζαηύηβ, Ραΐ'ΐ8 21-25 Οοίούνβ 1974. ΟοΙΙο- 
([1X68 ΙηΙβΓηαήοηαιιχ άιι ϋβηίΐ'β Ναύοηαί άβ Ια Κβοΐιβιχίιβ δοίβηΐίβ^ιιβ, 
άρ. 559, Ραΐ'ίβ 1977, σσ. 1-587, αχ. 4°ν. 

Εις ογκώδη τόμον έδημοσιεύθησαν τά πεπραγμένα του Συμποσίου 

διά την ((Ελληνικήν καί Βυζαντινήν Παλαιογραφίαν», τό όποιον - συνήλθεν 

εις Παρισίους κατά τάς ημέρας 21 έως 25 Όκτωβρίου 1974. Το Συμπό- 

σιον παρακολούθησαν περί τούς 140 επιστήμονες, ειδικοί παλαιογραφοι, 

κωδικολόγοι, διπλωματικοί, άρχειονόμοι καί έγιναν τριάκοντα έξ εισηγή¬ 

σεις καί ανακοινώσεις, ενώ περί τό τέλος του Συμποσίου έγιναν τρεις κοι- 

ναί συνεδρίαι έν ε’ίδει στρογγυλής τραπέζης. 

Τό Συμπόσιον διεκρίθη εις δύο μεγάλα τμήματα τά οποία ελειτουρ- 

γουν παραλλήλως· τό Τμήμα Κωδικολογίας καί Παλαιογραφίας και το 

Τμήμα Διπλωματικής. 

Ό ύπ’ όψει τόμος περιέχει πρώτον προκαταρκτικά καί εισηγητικά 

(εις τάς σσ. 7-23), όπου παρατίθενται προλεγόμενα των Ιο,Οφίβδ Βοηΐρ&ΐΓθ 
καί Ιβαη ΙΐΊ£θϊη (σσ. 7-8), πίναξ των συνέδρων (σσ. 9-15),_τό πρόγραμ¬ 

μα του Συμποσίου καθ’ ή μέρας συνεδριών (σσ. 17-22), ή εναρκτήριος 

προσφώνησις του επιστημονικού διευθυντου του 0. Ν. Κ. 8. Βθγϊ1&Γ(1 Ρ&ΐΐίβΓ 

(σ. 23). 

"Επονται αί εισηγήσεις καί ανακοινώσεις των μελών τού Συμποσίου 

διακρινόμεναι εις τμήματα’ α') Κωδικολογία (σσ. 25-91), β') Παλαιογρα¬ 

φία (σσ. 93-381), γ') Διπλωματική (σσ. 383-521) καί δ ) Κοιναι συνε- 

δρίαι έν είδει στρογγυλής τραπέζης (σσ. 523-566). Τον τόμον κλείουν πίνα¬ 

κες· α') παλαιογραφικός (σσ. 567-581) καί β') διπλωματικός (σ. 583) 

καθώς καί περιεχομένων (σσ. 585-587). 

Εις τό Τμήμα τής Κωδικολογίας έξετάζονται θέματα σχετικά μέ την 

κωδικολογικήν περιγραφήν τών μεμβρανίνων ελληνικών χειρογράφων (Ιιι- 

Ιΐβιι Εθγου, σσ. 27-44), τον δυτικόν καί ανατολικόν χάρτην (παρουσίασις 

ερευνών υπό Ιθαπ Γπ§οίη, σσ. 45-54), τάς έρεύνας διά τήν μαύρην μελάνην 

τών χειρογράφων (Μοηίφΐβ άβ Ρ&δ, σσ. 55-60), τήν διαδικασίαν γραφής 

ενός χειρογράφου κώδικος, τού Ρβπδίπιΐδ Οτ. 1604, όπως αυτή συνάγεται 

έκ τών άποτυπώσεο^ν μελάνης εις διάφορα φύλλα (Ιβ&η-Μ&ήθ ΟΙίνιβΓ, 

σσ. 61-82), τήν δυνατότητα χρησιμοποιήσεως τής βυζαντινής ορολογίας 

διά τήν σύγχρονον κωδικολογικήν περιγραφήν (Β. "Ατσαλος, σσ. 83-91). 

Τό Τμήμα Παλαιογραφίας είναι πλουσιώτερον έξ έπόψεως αριθμού 
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ανακοινώσεων καί εδώ έξετάζονται ποικίλα οπως' ή λειτουργία καί ή δομή 

τής μεγαλογραμμάτου ελληνικής γραφής κατά τούς Η' έως ΙΑ' αί. (Ο. Οι- 

ναίΐο, σσ. 95-137), ή μικρογράμματος γραφή τών χειρογράφων κωδίκων 

κατα τους Θ'-Ι αί. (Ε. Ροΐΐίβπ, σσ. 139-165), αί άπώτεραι άρχαί τής μι- 

κρογραμμάτου γραφής (Α. ΒΙ&ΠοΕβΓά, σσ. 167-173), ή αρχή τής μικρογραμ- 

μάτου γραφής (0. Μβΐΐ^ο, σσ. 175-180), έν νέον χειρόγραφον τού Νικολάου 

Στουδίτου, ό Ρ&ήδίηυδ Οι*. 494 (Ργ.-Ιο8. Εβί’Ογ, σσ. 181-190), μία γρα¬ 

φή τού Γ αί., ή μικρογράμματος σφαιρόληκτος (Ρουΐθΐββ) (1. Ιπ^οίπ, σσ. 

191-199), ή μικρογράμμα τος γραφή καί ή μεγαλογράμματος γραφή τών 

έπιγραφών τών κειμένων κατά τούς Γ-ΙΒ' αί. (Η. Ηιιη°βΓ, σσ. 201-220), 

ό γραφικός χαρακτήρ τών λογιών κατά τήν μέσην βυζαντινήν εποχήν (Ν. 

ννίΐδοη, σσ. 221-239), μελέτη παλαιογραφική καί κωδικολογική τών χειρο¬ 

γράφων κωδίκων τού τύπου τού Ρηγίου (Ρ. Ο&π&γΙ - «Γ. ,.ΕβΓΟγ, σσ. 241- 

261), οι τύποι γραφής κατά τήν περίοδον τής Νίκαιας καί τών Παλαιολο- 

γείων χρόνων (Ν. \\ϊΙδΟΠ, σσ. 263-267), οί τύποι γραφής τής περιοχής 

του Ύδροΰντος (Α. ίβοοί), σσ. 269 - 281), έρευνα διά τον γραφέα τού κώ¬ 

δικος νίηάοΒοηβπβίβ ΤΕβοΙ. Οτ. 303, χαρακτηριστικόν διά μίαν άρχαί- 

ζουσαν καί συγχρόνους τυποποιημένην μικρογράμματον γραφήν τής έποχής 

τής ακμής τής ΡβΗαίι^βηηιοάβ (Η. Ηυη^θΓ, σσ. 283-290), διάφορα μονα¬ 

στικά καλλιγραφεία τού ΙΔ' αί. (Λ. Πολίτης, σσ. 291-302), εις τύπος γρα¬ 

φής χειρογράφων κωδίκων τού ΙΔ' αί., Κυπριακής προελεύσεως, ό προχεί- 

ρως άποκαλούμενος «κυπριακός σγουρός» (Ρ. Ο&η&ιΊ, σσ. 303-321), μία 

μέθοδος χρονολογήσεως τών χειρογράφων κωδίκων (Ο. ΚοοΙίθίοιΤ, σσ. 

323-326), Έλληνες γραφείς χειρογράφων κωδίκων καί ύφος γραφής τών 

ΙΕ και Ιξλ αί. (Β. ΗβΗίϊη^βΓ, σσ. 327-362), ή ταύτισις καί ή διαφορο- 

ποίησις τών χειρών τών γραφέων κατά τήν περίοδον τής Αναγεννήσεως 

(Ρ. ΟαηαιΤ, σσ. 363-369), βυζαντιναί έπιβιώσεις εις τήν λειτουργικήν 

γραφήν τού ΙΖ' αί. (Α. Πολίτης, σσ. 371-381). 

Τό Τμήμα τής Διπλωματικής περιέχει άξιολόγους εισηγήσεις καί άνα- 

κοινωσεις έπί θεμάτων οπως’ έπί τής ύλης γραφής τών βυζαντινών εγγρά¬ 

φων (Ν. Οίκονομίδης, σσ. 385-416), έπί τινων παλαιογραφικών προβλη¬ 

μάτων τών βυζαντινών έγγράφων, οπο)ς αυτά παρουσιάζονται εις τά έγγρα¬ 

φα του .*Αγίου "Ορους (I. Βοπιρ&ΪΓβ, σσ. 417-422), έπί τών πρακτικών 

τών δημοσίων λειτουργών (Ν. Σβορώνος, σσ. 423-427), έπί τών ελληνι¬ 

κών έγγράφων τής δικαστικής πρακτικής εις τήν Νότιον Ιταλίαν καί τήν 

Σικελίαν κατά τούς Θ' έως ΙΕ' αί. (Α. Οΐιΐΐίου, σσ. 429-433), έπί τών έγ¬ 

γράφων τής Πάτμου (Έρα Βρανούση, σσ. 435-457), έπί τού Διπλωμα- 

ταρίου τών μονών Μακρυνιτίσσης καί Νέας Πέτρας (Ργ. Βαπδίό, σ. 459), 

έπι διπλωματικών καί παλαιογραφ ικών παρατηρήσεων εις πρακτικά του 

ΙΔ αι. (1. ΒθΓογΙ, σσ. 461-472), έπί τών πατριαρχικών έγγράφων (1. 
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ϋ&ΓΓΟίιΖθδ, σ. 473), επί μεθοδολογικών παρατηρήσεων κατά την έκδοσιν 
των εγγράφων του 'Αγίου "Ορους, τής άποκρυπτογραφήσεως και τής με¬ 
ταγραφής των άνθρωπωνυμιών καί τοπωνυμίων καθώς καί των σλαβικών 
ορών (I. Οιι]όβν, σσ. 475-483), επί των ελληνικών πρακτικών τών Σέρ- 

βων ηγεμόνων (Λ. Μαυρομάτης, σσ. 485-487), επί ελληνικών εγγράφων 
τών Ρουμάνων ηγεμόνων {Ρ. Ν&δΙίΐΓβΙ, σσ. 489-503), επί τινων σημειώ¬ 

σεων εις άμφιβαλλόμενα καί νόθα έγγραφα τής Βυζαντινής εποχής (Έρα 
Βρανούση, σσ. 505-517), επί τής χρονολογήσεως του παπύρου του δαίηΐ- 

Όβηΐδ (Παρισίων) καί τής μ.ικρογραμμάτου ελληνικής γραφής (Β. Ηβπι- 

πΐΘΓ(Βη§6Γ, σσ. 519-521). 
Αί κοιναί συνεδρίαι έκάλυψαν τά θέματα τής γραφής τών ελληνικών 

έγγράφων τής δικαστικής πρακτικής άπό του Δ' αί. έως του Η' αι., τής 
γραφής τών «ολιγογραμμάτων», ώς συνάγεται α5τη εκ τών ύπογραφών 
των εις έγγραφα τών ΙΑ7- ΙΕ' αί., τής αποδεικτικής αξίας τών έγγράφων 
(σσ. 525-533), τών έν εξελίξει έρευνών εις τον τομέα τής παλαιογραφίας 
καί τής κωδικολογίας (σσ. 535-541), τής κωδικολογικής περιγραφής και 
τής ορολογίας τών γραφών (σσ. 543-561). 

Τάς εισηγήσεις καί ανακοινώσεις συνοδεύουν πλουσιώτατα λευκοηχατα 
φωτογραφιών χειρογράφων καί έγγράφων, τοιουτοτρόπιυς δέ ο τομος απο¬ 

βαίνει πολύτιμος συλλογή όμοιοτύπων. Επίσης μεθ’ έκάστην είσήγησιν 
καί άνακοίνωσιν παρατίθεται ή γενομ,ένη συζήτησις. Τοιουτοτρόπως απο¬ 

δίδεται καί ή σημασία τής είσηγήσεως καί αί παρατηρήσεις αί επ αυτής 
γενόμεναι, αί όποΐαι πολλάκις διαφωτίζουν πολλά σημεία τών εισηγήσεων. 

Διά μίαν είσέτι φοράν η ώργανωμένη Γαλλική έπιστημονική έρευνα 
άπέδωκε πολυτίμους καρπούς εις ειδικόν θέμα, όπως ή Ελληνική Παλαιο¬ 
γραφία καί Διπλωματική, έφ’ όσον συνήγαγεν επ’ αυτό μέγαν αριθμόν ει¬ 

δικών ερευνητών καί συνούψισε πορίσματα επί πολλών θεμάτων τής κωδι- 

κολογίας, τής παλαιογραφίας καί τής διπλωματικής. Ό υπ όψει τομος τών 
πεπραγμένοι του Συμποσίου τούτου άποτελεΐ πλέον βασικόν εγχειρίδιου 
παλαιογραφίας, κωδικολογίας καί διπλωματικής, διότι ουδεις τού λοιπού, 
καί έφ’ ικανόν χρόνον, θά δύναται νά έπιληφθη θεμάτων σχετικών χωρίς να 
γνο^ρίζη τάς άνωτέρω εισηγήσεις τού Συμποσίου. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΟΑΟΠΟΤΛΟΣ 

5-8-1981 
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ΙοεαρΗί Οβηβείί Βββΐιηι ΙίΙ)Η %ηαίίιιοΓ. ΚβοβηΒκβπιηΙ Α.Β β 8 ιηιιβΙΙ β γ - 

IV βτ η βΓ βί /. Τ Η ιι γ η, ΒβΓοΙίηί βί Νονΐ ΕύοΓαοί (άβ Οπιρίβΐ') 

ΜΟΜΕΧΧνίΙΙ [ = ΟοΓριΐ8 Ροηύιιτη ΗίζΙοήαβ Βρζαηύηαβ, νοίιιηιβη 

XIV], 8ον} σσ. XXIX + 143 + πίν. 1. 

Εις τούς συγγράψαντας ιστορικά έργα εντός του λογίου περιβάλλοντος 
τού Κωνσταντίνου Ζ' Πορφυρογεννήτου ανήκει καί ό συγγραφεύς τού ιστο¬ 

ρικού συνθέματος τών «Βασιλειών», ό γνωστός υπό τό όνομα Ιωσήφ Γενε- 

σιος. Τό έργον αύτού έχει διαιρεθή εις τέσσαρα βιβλία κατά τό πρότυπον τών 
«Βασιλειών» τής Παλαιάς Διαθήκης έξιστορουντα τά κατά τάς βασιλείας 
τού Λέοντος Ε' Αρμενίου (813-820), τού Μιχαήλ Β' τού Τραυλού (820-829), 

τού Θεοφίλου (829-842), τού Μιχαήλ Γ' (843-867) καί τού Βασιλείου Α' 
τού Μακεδόνος (867-886). Τά α'-γ' περιλαμβάνουν άντιστοίχως τάς βασι¬ 
λείας τών τριών πρώτων αύτοκρατόρων, τό δέ τέταρτον άμ,φοτέρων, τού 
τε Μιχαήλ κυρίους καί τού Βασιλείου έν μέρει. Ώς αύλικός ιστορικός υπη¬ 
ρετεί καί ό Γενέσιος τήν γνωστήν πολιτικήν γραμμήν τών πρώτων Μακεδό- 
νων, έν τώ έργω δέ αυτού κατ’ εξοχήν καί τώ τής Συνεχείας τού Θεοφάνους 
ευρίσκει ό Βασίλειος Α' τούς άνεπιφυλάκτους ύμνητάς, ύποτιμωμένης άντι- 

στοίχως τής δυναστείας τού Άμορίου καί διά τό είκονομαχικόν αυτής δόγμα. 
Καί ό παρών ιστορικός όπως καί οί σύγχρονοι αύτώ, ώς οί γράψαντες τας 

Συνεχείας τού Θεοφάνους καί τού Γεωργίου Μοναχού, έτι δέ καί τά κατά τον 
Συμεών Μάγιστρον ή Αογοθέτην καί τό γνήσιον ή ψευδεπίγραφαν αυτού έρ¬ 

γον, έτυχε τής έπιστημονικής άντιμετωπίσεως μελετητών έπί μακράν σειράν 
έτών (Ρ. ΗίΓδοία, Ο. άβ Βοογ, Α. ΚοΜαη, Άθ. Μαρκοπούλου κ.ά., ινα 
μνημ,ονευθοΰν οί κυριώτεροι). Τήν δέ μέχρι τοΰδε ερευνητικήν προσπάθειαν 
γνο^ρίζουν οί τελευταίοι έκδόται, οί όποιοι αξιολογούν ή αξιοποιοΰν τα σχε¬ 

τικά συμπεράσματα εις τά προλεγόμενα τής έκδόσεως. 
Ή κατατόπισις τού χρησιμοποιοΰντος τήν έκδοσιν γίνεται πλήρης, 

έκτιθεμένων είσαγωγικώς έν συντομία καί σαφώς όλων τών θεματο^ν τών 
άφορώντων εις τον συγγραφέα καί τό έργον (πηγάς γνο}στάς καί ανιχνευο- 

μένας άγνώστους καί άπολεσθείσας, άρετάς καί μειονεκτήματα τού έργου, 
γλωσσικόν ένδυμα), τό περιεχόμενον αύτού, τήν χειρόγραφον παράδοσιν, 
τάς παλαιοτέρας εκδόσεις καί τάς άρχάς αί όποΐαι έφηρμόσθησαν εις τήν 
παρούσαν έκδοσιν. 

Τά περί τό έργον φιλολογικά προβλήματα σχετίζονται καί προς τήν 
μέτριας αξιοπιστίας χειρόγραφον παράδοσιν αύτού. Τό κείμενον σώζεται 

ΕΕΒΣ, ΜΔ' 28 
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/ . . ^ 
/ εντός ενός πολυμιγοΰς χφου κωδικός, του Είρδ. §Τ. 16, φφ. 248''-285τ. Τά 

/ φύλλα ταυ τα. αποτελούν τό τέταρτον τμήμα, αύτου, έχουν δέ γραφή τον ια/ 

αιώνα. Δυστυχώς το όνομα του ιστορικού έκειτο επί νυν έξεσμένου χώρου 

εν τή κεφαλή του έργου, ή δέ έν τή ώα σημείωσις του ονόματος του Γε- 

νεσίου ανήκει εις χεΐρα του ιδ' αί., ώστε νά μή είναι άναμφιβόλου πατρό- 

τητος τό ακολουθούν κείμενον. Έτέρα μνεία ιστορικού Γενεσίου δεν υπάρ¬ 

χει εί μη ή έν προλόγω τής Τστορίας τού Σκυλίτζη, άλλα καί ενταύθα δεν 

παρέχονται στοιχεία περί τού συγκεκριμένου έργου αύτού. Κατά τάλλα τό 

κείμενον χρήζει πολλαχού διορθώσεων, εις άς προσφέρεται βοήθεια τις έκ 

τής συγκρίσεως προς την παράλληλον διήγησιν ιστορικών συγχρόνου, τής 

Συνεχείας τού Θεοφάνους καί τού Ψ'.Συμεών Μαγίστρου κυρίως, είτε διότι 

διακριβούται ότι υπήρξαν κοιναί πηγαί εις αυτούς, έξ ών άντλοΰν διατηροΰν- 

τες ενίοτε καί τό φραστικόν ένδυμα τού προτύπου, είτε διότι έπηρεάζονται 

εκ τού Γενεσίου. 

Οί έκδόται ελαβον πάντα ταΰτα ύπ’ όψιν προς άποκατάστασιν του κει¬ 

μένου, παρέβαλον δέ καί προς πάσαν σύγχρονον ή μεταγενεστέραν σχετικήν 

ιστορικήν καί χρονογραφικήν διήγησιν καί έσχημάτισαν υπόμνημα ακριβές 

καί πλουσιώτατον μαρτυριών έξικνουμένων μέχρι Θεοδώρου Σκουταριώτου 

καί τού χρονογράφου Έφραίμ. Επιβλητικόν πίνακα τών σημειωθέντων 

χωρίων αυτών ευρίσκει τις είς τό τέλος τού βιβλίου, σσ. 125-142. Άλλα 

καί αί προσαχθείσαι χρονολογίκαί ενδείξεις διευκολύνουν τον μελετητήν 

άντιμετωπίζοντα κείμενον μή ακολουθούν ααστηρώς τήν χρονικήν πορείαν 

τών γεγονότων, άλλ’ άναστρέφον καί έπανερχόμενον συμφώνως προς τάς 

χρονικάς αφετηρίας τών πηγών τάς οποίας συμπιλεί, μή καταβαλλομένης 

πάντοτε προσπάθειας κριτικής ένσωματώσεως αύτών καί δημιουργίας ένι- 

αίας ιστορικής έκθέσεως. 

Ή έκδοσις είναι προϊόν ύψη?;ής εκδοτικής εμπειρίας1 καί μακροχρονίου 

αναστροφής περί τό κείμενον ίδια τής έκ τών έκδοτών Αηηα ΓβδΓΠίΐΙΙβΓ - 

νΥβΓΠβΓ, ήτιςτώ 1930 εμφάνισε διατριβήν χειρόγραφον: 8ρΓ&θ1ι3ίθ{ιβδίιιάΐθη 

11116 ίθχΐΐίπΐΐδοΐΐθ ΒβίίΓδ^β ζα Οβηβδΐοδ. ΡΙιίΙ. Οίδδ., Μϋηοΐιβη. Ταύτης 

εν μόνον τμήμα ειδεν έκτοτε τό φώς τής δημοσιότητος υπό τον τίτλον: ϋϊβ 

3γηΙαχ (Ιοδ οΐπΙΑοΙιοη δαΐζβδ Ιιβί Οβηβδΐοδ, ΒΖ 31, 1931, σσ. 258-323, 

ένθα προσάγονται πολλαί καί αξιόλογοι παρατηρήσεις και γενικωτέρας χρη- 

σιμότητος. 

Γλωσσικώς ό Γενέσιος προσπαθεί νά άττικίζη, άλλ’ ή γλνώσσα αυτού 

δεν μαρτυρεί εντριβή κάτοχον, οίος π.χ. 6 Συνεχιστής τών αντιστοίχων 

1. 'Ο Όγ. I. ΤΙιιιγγι έχει ήδη έκδώσει έν τή αύτή σειρά καί τό ιστορικόν έργον 
τοΰ Ίω. Σκυλίτζη (1973). 

βιβλίων τοΰ Θεοφάνους· αττικά καί άδόκιμα μείγνυνται άκρίτως, νεολο¬ 

γισμοί δέ καί συντακτικαι άνωμαλίαι απαντούν συνεχώς, όιστε συμβαλλου- 

σης καί τής ούχί άδιαβλήτου χφου παραδόσεως να εμφανιζωνται πολλαχού 

προβλήματα ούχί ευκόλως επιλυόμενα. Οί έκδοται πέρα τών προσφερομενοιν 

γραφών τοΰ κωδικός ελαβον ύπ’ οψιν καί. την κριτικήν εργασίαν τών πάλαιο- 

τέρων έκδοτών δί. ΒβΓ^ΙθΓυδ (Βενετία 1733), 0. Εβοΐιηι&ηη (Βοηη 1834) 

καί άλλων μελετητών παλαιοτέρων καί νεωτερων μέχρι και τών προσφά¬ 

των παρατηρήσεων τού καθηγητού ’Α. Καμ,πυλη. 

'Ομολογουμένως παρέχεται κείμενον κριτικώς επεξειργασμενον και 

άξιόπιστον, άν καί είς πολλά σημεία δέν ήτο δυνατόν νά δοθή τελειωτική 

λύσις, υπερέχει δέ άσυγκρίτώς τοΰ κειμένου τής έν χρήσει μέχρι τοΰδε 

έκδόσεως τής Βόννης. Πολλαί τών έπενηνεγμένων διορθώσεων δύνανται νά 

χαρακτηρισθοΰν ραΙίΠ&Γθδ. Λόγω όμως τής παραδόσεως καί τών ιδιοτρο¬ 

πιών τής γλώσσης τοΰ Γενεσίου άφίενται περιθώρια καί είς τον αναγνώστην 

νά διατυπώση ενιαχού εικασίας ή καί νά μή σύμφωνη ενίοτε πλήρως προς τά 

υπό τών έκδοτών προτεινόμενα, μή δυναμένου έν τούτοις νά λεχθή ότι είναι 

εύκολος ή άρσις τών δυσκολιών. Τινά τών παρατηρημάτων: 

σ. 6, 93-94: εν τινι φροντιστήριο) διατελεϊν τφ μονήρει βίω σνμφρασ- 

σόμενον. Τό σνμφρασσόμενον προέρχεται έκ διορθώσεως τοΰ προηγουμένου 

εκδότου Ο. Εαοΐιπιειηη άντί τής γραφής τού κώδ. σνμφορασάμενον. Παρά 

τό οτι ή διόρθωσις φαίνεται ευφυής άποδίδουσα τήν έννοιαν τής δια τοΰ μο¬ 

ναχικού βίου συγκλείσεως καί τοΰ φραγμού τοΰ αυτοκρατορος Μιχαήλ Α 

(813), νομίζω ότι ό ιστορικός ένταΰθα διά τοΰ σνμφορασάμενον θέλει νά 

δηλώση πέρα τοΰ έν φροντιστήρια) διατελεϊν καί τό ότι δ Μιχαήλ περιεβλήθη 

τό μοναχικόν τριβώνιον καί κατελέγη είς τούς μοναχούς. Έκκλησιαστικώς 

συνήθως επί τής έννοιας τοΰ φέρειν τό διατεταγμένον ένδυμα και μετεχειν 

δμάδος τίνος χρησιμοποιείται τό ρ. σνμφορέω (λαϊκωτερας αρχικώς προε- 

λεύσεοις) καί προς τό ρ. τούτο πρέπει νά συνδεθή ό φερόμενος ως τύπος 

μέσου αορίστου τοΰ σνμφοράζο) (=θρηνώ επι συμφορά), αλ,λα μ(] αποδιδων 

τήν έννοιαν τοΰ ρ. τούτου ένταυθα. Εν σ. 30, 10 το σνμφορεϊν χρησιμοποι¬ 

είται υπό τήν άρχαίαν έννοιαν τοΰ συνάγειν. 

σ. 10, ί": διορθοΰται ή γραφή τοΰ κώδ. προσαρραζαι εις προσαραζαι. 

Άλλ’ επειδή ή διά δύο ρ γραφή μαρτυρεΐται καί άλλοθεν προελθοΰσα άνα- 

λογικώς προς τό καταρράσσω, ένθα δέν φαίνεται σαφώς άν πρόκειται περί 

τοΰ κατά + άράσσω, ή κατά + ράσσω, πρέπει νά γίνη δεκτή ώς ιδιοτυπία 

τής βυζαντινής ορθογραφίας (πβ. άένναος). 

σ. 16, 78: 1" πιθήκων | τε δεσμήσαι (80. τον Μιχαήλ). Μήπως το πι¬ 

θήκων ή πιθήκεων (όρθότ., ώς παρά Ψ.Συμεων Μαγ., σ. 610,5) σημαίνει 

τρόπον δεσμήσεως, οπότε τό χωρίον έχει ύγιώς; 

σ. 16, 93: ημών, γρ. ημών. 
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σ. 52, 75-70 : ου μην άλ?*ά καί χειμώνες πολλοί κατ ά έ ρ ο ς, δνσφο- 

ρίαι τε και ανχμηρίαι καί σιτοδειαι εκ δυσκρασίας. Τό χειμώνες κατ άέρος 

δεν προσφέρει νόημα* γραπτέονχειμώνες πολλοί καί άέρος δνσφορίαι τε 

καί ανχμηρίαι. Καί παρά Θεοφάνους Συνεχ., σ. 137, 18-20, 6 άήρ δεν συνδέ¬ 

εται προς τον χειμώνα, άλλα προς ανωμαλίας καί δυσκρασίας: άλλα καί αν- 

χμοι και παλιν χειμώνες εξαίσιοι καί δλως άνωμαλίαι καί δνσκρασίαι κατά 

τον αέρα γινόμενοι έκάκονν την γην. Προς τον άέρα συνδυάζεται καί ή δυσ¬ 

φορία, ήτοι το φέρεσθαι τούς ανέμους κακώς καί επί βλάβη, καί ό αύχμός’ 

πβ. 'Έρμ-.ππον (έκδ. ΚΓοΙΙ-νίβΓβοΙί, σ. 67, 4-5: ξηρός τις καί πνιγώδης άήρ 

περικέγνται). 

σ. 60, 67-69 : ή δέ τοϊς κατ’ άπεάήν λόγοις έκ (τε) τής ξιφήρους έκτά- 

σεως την άλνήθειαν παρεδήλον. Το τε είναι προσθήκη των εκδοτών όπως 

διακριθή ή ξιφήρης έκτασις άπό τών άπειλητικών λόγων* καί τούτο προκύ¬ 

πτει έκτης αμέσως προηγουμένης φράσεως, ένθα δηλοΰται ότι δύο τινά συνέ- 

βαινον: ό πρωτομάγιστρος Μανουήλ προς άνέτασιν τής γνναικός (τής συκο- 

φαντησασης τον πατριάρχην Μεθόδιον) αγωνίζεται διασαφήσαι τό άκρι- 

βές’ καί τούτο επιχειρεί τό ξίφος έπανατείνων καί παρά τίνος νποβεβλήσθαι 

αυτήν άνετάζων. Δύο πράξεις, άνάτασις τού ξίφους καί απειλητική άνάκρισις 

τής γυναικός, διό καί ή προσθήκη τού τε είναι επιτυχής. Όρθώς δέ άπερρί- 

φθη ή διόρθωσις υπό τού προηγουμένου εκδότου Ο. Εδΰΐιπι&ηη τού έκτάσεως 

εις έξετασεως. ’Ίσως εγγύτερον προς τό έκτάσεως θά έφαίνετο ή διόρθωσις 

εις ετασεως' ξιφηρης έτασις: ή διά τής έπανατάσεως τού ξίφους άνάκρισις. 

Άλλα τό έκτάσειυς πρέπει νά διατηρηθή. Εις τό έν συνεχεία: 

στ. 68-69: την αλήθειαν παρεδήλου περί τών προς τούτο σνσκενα- 

σΟεντων... Αντί τού περί, ό κώδ. παρέχει διά, άλλ5 οί έκδόται υιοθετούν τήν 

διορθωσιν τού πρώτου έκδοτου, έν Βενετία 1733, δίθρϊι. ΒβΓ§;1βΓΐΐ8. Νομί¬ 

ζω ότι πρέπει νά διατηρηθή ή γραφή τού κώδικος. Ή φράσις διά τών... σν- 

σκενασθέντων τώ>ν... καταβαλομενών άηΚοί τά'στοιχεία δι’ών άπεκαλύφθη 

η αλήθεια (ίηδίπιπιβηΐ&ΐίδ). Δέν πρόκειται βεβαίως περί δοκίμου άπολύ- 

τως εκφοράς, αλλ’ εις τήν σύνταξιν τού Γενεσίου δύναται νά είναι ανεκτή 

τοιαυτη εκφορά. (Παρεδήλου τήν αλήθειαν διά τής δηλώσεως τών...). 

σ. 118 (β' στήλη) : άνιημονντος, γρ. άνικμοϋντος. 

σ. 11, 58-59: ... ώς καί παρά τον μακαρίτου Θεοφάνους καί ο¬ 

μολογητών ταντα δι έμμετρον ποιήσεως έστηλάτεντο καί έν σ. 

12, 65 · ο ομολωγητης Θεοφάνης (ό) Άγρόθεν (καί έν συνεχεία στ. 71, 74-75). 

Εν τώ ευρετηρίω (σ. 95) άμφότεροι ταυτίζονται. «Θεοφάνης: οοηίθδ- 

8ογ ρΐΌ ίηι&οίηϊί)υδ Τΐίθορίιίΐί 1βΐϊΐροπ1)ΐΐ8» καί διαστέλλονται άπό τού έν 

τώ έπομένω λήμματι: «Θεοφάνης: οοηίβ88θΓ, ΙγΜθγ Τββοάοπ Οΐ’&ρίΐ 

52, 72». Αλλ ό επί Θεοφίλου όμολογήσας Θεοφάνης είναι άκριβοίς ό αδελ¬ 

φός τού Θεοδώρου τού γραπτού, γραπτός καί αυτός παρά τού βασιλέως 
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γενόμενος (βλ. π.χ. Ψ.Συμεών μάγ., στ. 641-643), καί ούχί ό Άγρόθεν. 

Ό έν τή μονή τού Αγρού τού όρους τής Σιγριανής έν Βιθυνία άσκήσας εί¬ 

ναι ό Θεοφάνης ό Χρονογράφος, ομολογητής ομοίως (φ 12 Μαρτίου 818). 

Βλ· τούς βίους αυτού. Προσθέτει τό Άγρόθεν έν σ. 12, 65 ό Γενέσιος, όπως 

διακρίνη τον Θεοφάνη τούτον άπό τού μόλις προηγουμένως μνημονευθέντος 

ετέρου όμολογητού Θεοφάνους (σ. 11, 58-59). "Εν πρόσωπον άποτελοΰν 

ό ομολογητής καί ό ποιητής ούτος μετά τού έν σ. 52, 72 άδελφού τού Θεο- 

δώρου. 

Ώς άβλέπτημα τέλος πρέπει νά έκληφθή τό οτι τό σύμβολον V τό οποίον 

έν τώ κριτικώ ύπομνήματι συνοδεύει τήν ένδειξιν διαφόρου γραφών δέν ερμη¬ 

νεύεται έν Τ&8αΐ3 ηοΙεαΊπη ΐη εφρ&ι*Μα οπίΐοο &ά1ιΐ1)ϊΐειπιιη (σ. 2). Πρό¬ 

κειται περί συνθηματικής δηλώσεως τής έκδόσεο^ς τής Βενετίας (1733) τού 

Γενεσίου, ληφθείσης έκ τών δϊ^ΐα τής έκδοθείσης έν ΒΖ 31, 1931 εργασίας 

τής Α. ν^θΓΠθΓ (βλ. άνωτ.). 

ΣΤΑΤΡΟΣ ΙΩ. ΚΟΤΡΟΤΣΗΣ 
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ΜαΙΙβο άί Ε(β$ο, υβ1:ρΗναή$ ρβΓ Ια ββ$1α άί Ραδςαα. Τβ8ΐο οηίίοο, ίηίΓο- 

άιιζίοηβ β Ιΐαάιιζίοηβ α βιινα άί Α άν ί α η α Ρ ί ξ η α η ί, (ΝαροΙί 

1981), 8ον μέγα, σσ. 75. 

'Τπό τον ανωτέρω τίτλον έκυκλοφορήθη δακτυλογραφημένη έκδοσις 

τής «Έκφράσεως τής άναστάσεως του Χρίστου)) του Ματθαίου μητροπολί¬ 

του Εφέσου (ιδ' αί.) υπό τής διδάκτορος Α. Ρί^Π&ηΐ. Του κειμένου (σσ. 27- 

46) προηγείται εισαγωγή (σσ. 5-23) καί επεται μεταφρασις εις την Ιταλι¬ 

κήν (σσ. 47-72). Ή έκδότις γνωστή καί έκ παλαιοτέρων καί προσφάτων με¬ 

λετών αυτής άναφερομένων εις τούς ιβ' - ιγ' αί. καί τούς Παλαιολογειους 

χρόνους κατέχει τά κατά τον Μανουήλ - Ματθαίον Γαβαλάν, η δε φιλολο¬ 

γική μέθοδος αυτής προσπελ,άσεως του θέματος φαίνεται έν τή συνεπτυγμένη 

Εισαγωγή, ένθα συ ζητεί τά κατά τήν μή άμφιβαλλομένην άλλους σοβαρώς 

πατρότητα του κειμένου, τήν αξίαν αύτοΰ, την αναφοραν εις αλ,λας περίγρα- 

φάς εορτών (υπό Κωνστ. Πορφυρογέννητου καί Ψ.Κωδινού) και τον χρό¬ 

νον συγγραφής. Δεν γίνεται λ,όγω στενότητος χώρου τοποθετησις του κειμέ¬ 

νου εντός τής όλης ορθοδόξου πνευματικότητος, οία εμφανίζεται κατα το 

Πάσχα καί τό όλον Πεντηκοστάριον δι’ έκκλ. ακολουθιών, συγγραφών λόγων 

δογματικών ή πανηγυρικών καί άλλων έορταστικών εκδηλώσεων. Ούτω π.χ. 

δεν συσχετίζεται ή Έκφρασις του Γαβαλά προς τήν άνάλογον ’Έκφρασιν του 

Κωνσταντίνου Άκροπολίτου(βλν. Νέαν Σιών ΙΒ’, 1912, σσ. 279-281) ουδέ προς 

τά άλνλοθεν μαρτυρούμενα ότι τελούνται ή ότι απαγορεύεται υπο τής Εκκλη¬ 

σίας όπως τελών τα ι κατά τό Πάσχα καί ολην την Διακσινησιμον εβδομάδά. 

Εις τήν εκδοτικήν αυτής προσπάθειαν, παρά τό οτι εφηρμοσεν επιστη- 

μονικάς άρχάς, δεν είναι δυνατόν νά λεχθή ότι έπέτυχε πλήρως ή δρ. Ρί^η&ηι* 

καί τούτο διότι κατά τήν παρούσαν έκδοτικήν της εργασίαν έπέλεξε κείμενον 

παραδιδόμενον μέν δι’ αύτογράφου κώδικος (νίηά. Ηιβοΐ. §γ. 174), άλλ’ έμφα- 

νίζον λόγω ιδιοτροπίας τής γραφής ικανά δυσξύμβλητα σημεία, προκαλεσαν 

δε δυσκολίας καί άλλοτε εις τούς έρευνητάς (επιτεινομενας ίσως και εκ τών 

μέτριας ποιότητος χρησιμοποιηθεισών φωτογραφιών ύπο τής εκδοτιδος, ως 

υποθέτω). Οί άσχοληθέντες περί τούς αύτογράφους κούδικας του Γαβαλά ε- 

γουν γνώσιν τού πράγματος1. *Η πρόσφατος έκδοσις τής Εκφράσεως δεν απε- 

φυγε τάς παραγνώσεις τού κειμένου πολλαχοΰ' ένίοτε αύται δημιουργούν και 

ερμηνευτικά προβλήματα, τά όποια ή έκδότις προσπαθεί νά θεραπεύση δΓ 

1. Βλ. πανομοιότυπα της γραφής αύτοΰ εις τούς πίνακας της έμής διατριβής περί 

Γαβαλά καί τής έκδόσεως τών επιστολών αύτοΰ ύπό Ό. Κβϊίΐδοΐΐ. 
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αυθαιρέτων επεμβάσεων εις τό κείμενον καί διορθώσεο^ν γραφών, μή ύπάρχον- 

τος λόγου, άν καί ή αύτόγραφος παράδοσις κειμένων, γραφέντων καί τυχόν¬ 

των ύστερον επεξεργασίας ύπό τών συγγραφέων αύτών καί δή καί λογιών, οιος 

ο Ματθαίος Εφέσου, δεν πρέπει νά προσφέρη πολλά περιθώρια διορθωτικών 

επεμβάσεων εις τον εκδότην.Έκ τών παραναγνωσθέντων αναφέρω π.χ.:σ. 28,19 

καθ’ ημών αντί τού ορθού καθ’ ημάς, αυτόθι, στ. 28 πλήξαι (έκ διορθ.) αντί 

πλήξας, αυτόθι, στ. 38 καί βάσιν αντί στιβάσιν, σ. 29,55 ποοααλλόμεθα αντί 

ποοβαλλόμεθα κ.ά. ΙΙανταχοΰ αγνοείται ή ύπό τού συγγραφέως διά τών σημείων 

α καί β άντιμετάθεσις λέξεων. Κακή δέ στίξις προκαλεΐ παρανοήσεις, αί δ’ επεμ¬ 

βάσεις προς θεραπείαν κρίνονται μή άναγκαίαι, π.χ. έν σ. 29,59, ώς καί σημειω-, 

σις τών άλλως μή νοσούντων χωρίων (ώς έν σ. 39,292 ΐ εύτη | ένθα άναγνω- 

στέον τρίτη). 

Γό κείμενον τής Έκφράσεως έχει περιληφθή έν τη ύπό τού γράφοντας 

γινομένη έκδόσει τών έργων τού Μανουήλ-Ματθαίου Γαβαλά ώς ή ύπ’ άρ. 4 

Πραγματεία (ούτως ονομάζω πέντε έκτενή σχετικώς έργα αυτού χωροΰντα 

άποδεικτικώς ή περιγραφικώς: Περί τής αθανασίας του κατ’ άρχάς πλασθέν- 

τος ανθρώπου, Περί τής τιμιωτέρας τών Χερουβίμ, Περί τής ίδιότητος τού 

σοφού, Περί τού εορτασμού τής Άναστάσεως, Περί τών τεσσάρων γενικών 

αρετών [η ε εκ τού κώδ. Βιιγπ. 114, όν ώς αύτόγραφον τού Ματθαίου άνεγνώ- 

ρισεν ό Όγ. Ο. ΚβίηδοΕ])· κατέχει δέ τάς σσ. 61-79 τού ΒΤ τόμου τού «Μα¬ 

νουήλ Γαβαλά....)>, όστις καί θά κυκλοφορηθή, Θεού διδόντος, εντός τού 1981, 

φερων εις φώς τάς άνο^τέρω Πραγματείας μετά προλεγομένων, ύπομνήμ,ατος 

και εκτενών σχολ.ιων. Ο τ. Β 2 περιλαμβάνων τά καθαρώς ρητορικά έργα (εύ- 

χάς, λόγους, μονωδίας, έπιστολάς) καί πιθανώς καί τά θεολογικά «Κεφάλαια» 

θα επακολουθηση. 'Η ύπ’ εμού άνάληψις τής ανωτέρω προσπάθειας συνετέ- 

λεσεν, ό)στε νά άναστείλη τήν ήν έσχεδίαζεν εκδοσιν τής Έκφράσεως ό καθη- 

γητής κ. Η. Ηιιϊι§όγ, ώς μοι άνεκοίνωσε προ ετών. Καίτοι δέ από μακροΰ 

έχουν τυπωθή εις τήν ανωτέρω εκδοσιν τά κείμενα τών τεσσάρων πρώτων 

Πραγματειών τούτων, ό μέχρι πρό τίνος άπαράτρεπος φόρτος διδακτικών, 

εκδοτικών καί άλλων άνειλημμένων υποχρεώσεων μέ ήμπόδισεν επί έτη εις 

τήν όλοκλήρωσιν τής δημοσιεύσεως1. 

Γράφω ταΰτα οίονεί απολογούμενος περί τής έμής αταξίας. ΗΙ Ίταλίς 

έκδότις τής Έκφράσεως ασφαλώς δεν έστερεΐτο τού δικαιώματος νά μελετή- 

ση τον Ματθαίον Έφέαου καί νά έκδώση έξ αύτοΰ, άλλ’ έχρειάζετο ίσως πλεί- 

ονα έκδοτικήν εμπειρίαν, τήν οποίαν βεβαίως καί θά άποκτήση εις τό μέλλον, 

οπότε καί εύχόμεθα νά δημοσιεύση αξιόλογα εκδοτικά έργα, ανάλογα τών 

φιλολογικών αυτής δυνατοτήτων καί προθέσεων. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩ. ΚΟΤΡΟΥΣΙΙΣ 

1. Καί δικαίως διερωτάται περί τής βραδύτητος 6 .1. Ι)&]τοιΐ7.θ8 έν ΗΕΒ 38, 

1980, σ. 288. 
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Θεόδωρόν Ν. Ζήση, Γεννάδιος Β' Σχολάριος. Βίος - συγγράμματα - 

διδασκαλία, Θεσσαλονίκη 1980 [Πατριαρχικόν "Ιδρυμα Πατερικών Με- 

λετών, Άνάλεκτα Βλατάδων 30~\, 8°ν, σσ. 55ο. 

Μ 

Είναι γεγονός οτι οί μεγάλοι ορθόδοξοι θεολόγοι των τελευταίων βυ¬ 

ζαντινών αιώνων επί μακρόν δεν εύρισκον έν τή καθ’ ημάς Ανατολή τούς 

καταλλήλους έοευνητάς καί έκδότας καί έλάνθανον είτε έλλιπώς γνωριζό¬ 

μενοι είτε καί άπαραδέκτως μεταμορφούμενοι κατά τάς περί αυτών έξω¬ 

θεν είσαγομένας καί διαδιδομένας εις τό ορθόδοξον πλήρωμα αντιλήψεις. 

Καί είναι μέν γνωστή ή δραστηριότης προς διαφωτισμόν επί του προκεΐμέ- 

νου του Δοσιθέου 'Ιεροσολύμων (1641-1707), έκδοτου κειμένων των εν 

λόγω πατέρων καί συγγραφέως απολογητικών έργων περί αυτών, ή του 

Εύγενίου Βουλγάρεως (1716-1806), εκδότου του Ιωσήφ Βρυεννίου, άλλα 

τά παραδείγματα αύτών δεν έτυχον τής προσηκούσης μιμήσεως, καί έφθά- 

σαμεν νά δεχώμεθα τά όσα δυσμόθεν συνεσκευάζοντο καί προσεφέροντο ώς 

προϊόντα επιστημονικής έρεύνης επί θεμάτων καίριας σημασίας του πνευ¬ 

ματικού βίου τής Ανατολής καί ώς έκ τούτου νά σχηματίζωμεν διάστρο- 

φον εικόνα περί τού πνευματικού ήμών παρελθόντος καί νά δεχώμεθα ερ¬ 

μηνείας ύποτιμητικάς αυτού, ώς τό συμφέρον, αί επιδιώξεις καί τό οπτικόν 

πρίσμα τής Δυτικής Εκκλησίας έμεθόδευεν. Εις τούτο σαφώς συνετέλε- 

σαν πλήν τής διά ποικίλων τρόπων καί μέσων κινουμένης έν τή Ανα¬ 

τολή Λατινικής προπαγάνδας καί αί ίστορικαί περιπέτεια», τού Ελληνισμού 

καί έν πολλοίς τού Σλαυϊκοΰ κόσμου, ή εις υλικά μέσα καί δυνατότητας 

άποδυνάμωσις τών έμπεριστάτων ανατολικών Πατριαρχείων καί ή εύλογος 

στροφή προς τήν διαθέτουσαν τά μεγάλα ιδρύματα διδασκαλίας καί ποι¬ 

κίλης επιστημονικής έρεύνης Δυτικήν Ευρώπην. Ό θαυμασμός ούτος προς 

τήν δυτικήν σκέψιν παρ’ ήμίν άπό τής Άπελευθερώσεως ιδία καί εξής έπέ- 

δο^κε καί ώδήγησεν ένίοτε εις άναθεώρησιν καί τής παραδεδομένης πνευ¬ 

ματικής κληρονομιάς. 

Άνδρωθείσης όμως καί ένταύθα τής περί τά τοιαΰτα έρεύνης καί μελε- 

τηθεισών συστηματικώς τών πηγών, άπό δεκαετιών ήδη παρατηρεϊταί συνει¬ 

δητοποίησα τής άξίας τού προσφατωτέρου ιστορικού παρελθόντος καί τής 

μεγάλης σημασίας διά τήν πνευματικήν ύπόστασιν τού γένους καί τής Όρ- 

θοδόξου Ανατολής γενικώτερον τού άγώνος ό όποιος διεξήχθη κατά τούς 

τελευταίους αιώνας τού ελευθέρου βίου τού Βυζαντινού Ελληνισμού προς 

δύο κυρίως κατευθύνσεις* τήν προσπάθειαν τής Δυτικής Εκκλησίας όπως 

μετά τήν περιπέτειαν τής τέταρτης Σταυροφορίας καί τών μή εύδοκιμησα- 

Βιβλιο/.ρισίαι 441 

σών πλήρως συνεπειών αύτής ύπαγώγη ύφ’ έαυτήν την Ανατολήν δια ~ής με¬ 

θόδου τής διεξαγωγής θεολογικοΰ διαλόγου καί τής ύποσχέσεως αποτροπής 

τής απειλής νέας σταυροφορίας ή τής προσφοράς στρατιωτικής βοήθειας 

προς άντιμετώπισιν τού βαρβαρικου κινδύνου, γινομένου όσημέραι άπειλητι- 

κωτέρου (καθ’ ον χρόνον καί αί έμπορικαί δραστηριότητες έν τώ Βυζαντι¬ 

νά» χώρω τών Δυτικών κατέτρωγον τάς σάρκας τής άλλοτε οίκονομικως 

εύρώστου αυτοκρατορίας). Δύο χρονικοί σταθμοί τής κορυφώσεως τής προσ¬ 

πάθειας ταύτης είναι αί δύο σύνοδοι, τής Λυών (1274) και τής Φερράρας- 

Φλωρεντίας (1438-39). Τό δεύτερον μέτωπον τού άγώνος, δν έκαλοΰντο 

νά διεξαγάγουν οί πνευματικοί άνθρωποι τής Ανατολής, οί θρησκευοντες καί 

θεολογ ο ΰντες κατά τήν παράδοσιν τών μεγάλων πατέρων τού παρελθόντος, 

ένετοπίζετο εις τον χώρον τού λεγομένου ’Λνθρωπισμοΰ, δηλαδή τών συνε¬ 

πειών έκ τού νεοπαγανισμού, δν είσήγεν ή έν ’Λνατολή καί Δύσει μετά περισ¬ 

σού ζήλου έπίδοσις εις τήν μελέτην τών κειμένων τής Κλασσικής Άρχαιό- 

τητος Ελληνικής καί Λατινικής. Καί περιόδους μέν έντάσεως τής μελέτης 

τών αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων είχε γνωρίσει καί παλαιότερον ή Ανα¬ 

τολή συνδεομένας μάλιστα πολλάκις μετ’ ανθρώπων τής Εκκλησίας, αίτι- 

νες δεν συνεπήγοντο συνήθως άλλοίωσίν τινα ή άπόπειραν άλλοιώσεως τού 

δόγματος καί τής παραδεδομένης λατρευτικής πράξεως. Ό ιδ' αιών όμως 

μετά τούς άκινδύνους διά τήν πίστιν μεγάλους άνθρωπιστάς Νικηφόρον Χου- 

μνον καί Θεόδ. Μετοχίτην θά εύρη έν τώ προσώπω τού έξ Ιταλίας σοφού 

Βαρλαάμ τον πολέμιον τής πίστεως, τον άρνητήν τής άκτιστου θείας χάριτος 

καί τής άνευ κοσμικής σοφίας θεώσεως τού προς Θεόν άνατείνοντος άνθρού- 

που. Ή στάσις τού Βαρλαάμ. καί τών άκολουθησάντων αυτόν δεν προϋπέθετε 

ζώσαν πίστιν άλλά κατοχήν καί μόνον τών θεολογικών κειμένων, επί τής 

οποίας θά έστηρίζοντο οί λεγόμενοι διαλεκτικοί συλλογισμοί, οί παρέχον- 

τες περί τών θείων πραγμάτων γνώσιν πάντοτε σχετικήν καί ύποκειμένην 

διαρκώς εις άναθεωρήσεις καί μεταβολάς. Κατά τήν τακτικήν ταύτην δεν 

υπάρχει περίπτωσις άντιδικίο:ς πρός μή όρθοδοξούντας, έάν ούτοι συμβαίνη 

νά θερ,ελιοΰν λογικώς ορθούς τάς άντιλήψεις αύτών. Διό καί ή στάσις τού 

Βαρλαάμ ώς πρός τό θέμα τής ένώσεως μετά τών Λατίνων ήτο ελαστική: 

έπειδή μέχρι τούδε «διά λόγων καί συλλογισμ-ών» δεν ευρεθη ποτερον είναι 

τό άληθές, τό έκ μόνου τού Πατρός ή καί έκ του Υιού, ήδύνατο έκατέρα πλευ¬ 

ρά νά τηρή τάς ιδίας θέσεις, άρκεί μόνον νά μή διεκδική αύτάς καί προσπαθή 

νά έπιβάλη επί τής άλλης1. Τούτο είναι κατά τον Βαρλαάμ ισχυρόν μέσον 

1. Βλ. τά όσα είσηγεΐται ούτος έν τώ «Συμβουλευτικοί περί όμονοίας πρός 'Ρωμαί- 

ους καί Λατίνους», Ο. Ο ΐ & η η 6 11 ϊ, ΙΙη ρΓθ£β11ο <Β Βαι-Ιααιη ΟειΙεώΓΟ ρβΓ Γυ- 

ηίοηβ (Ιβίΐβ ΟΙιΐθδβ, ΜΐδοοΠ&ηοει Οτϊον&ηηΐ ΜβΓοαίΐ, τ. III, ΟϊΙίύ άθΐ λ^ί,ιο&ηο 1946 

[=81ιι<3ΐ β ίοδίΐ 123], σσ. 187,24 - 188,27 (= τ ο 0 α ύ τ ο ΰ, δοΓΪρΙέΐ πϋηοΓα, Κόπια 

1963, σσ. 72,15 - 73,ιι). 
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άποκαταστάσεως της ειρήνης τής Εκκλησίας. Τό κατά πόσον είναι όμως 

εκκλησιαστικός παραδεκτόν άποδεικνύεται άν φαντασθή τις αυτό έφαρμο- 

ζόμενον ώς ορθόν υπό τής Εκκλησίας άπό των πρώτων αιώνων, οσάκις 

ένεφανίζετο οίαδήποτε αιρεσις, προς αποφυγήν των ερίδων, τί θά κατέλη¬ 

γε νά πρεσβεύη ή Εκκλησία καί τί θά έπίστευε τό πλήρωμ,α αυτής. Τό ότι 

πάντως, καίτοι άρχικώς ή άποψις του Βαρλαάμ έξένισε τούς παπικούς, όμως 

μετ’ ού πολύ έτιμήθη παρ’ αύτοϊς ιδιαιτέρως ούτος, άσπασάμενος τυπικώς 

τό ρωμαϊκόν δόγμα, είναι ενδεικτικόν των επικειμένων έξελίξεων έν τή Δύ¬ 

σει. Ανθρωποκεντρική σοφία καί εκκλησία δέν είναι ασυμβίβαστα πράγμα¬ 

τα, το σχετικόν εις τον χώρον τής απολύτου αλήθειας. Τούτο άπετέλεσε 

τό ύπόβαθρον τής επιβολής εις την Ανατολήν τής μεθοδευθείσης ένώσεως 

τής Φλωρεντίας- ενωσις διά τής άναγνωρίσεως τού πάπα ώς κεφαλής, καί 

συΥΧΡ0νως διατήρησις των ομολογιών καί των λατρευτικών εθών τών δύο 

Εκκλησιών1. Τοιαΰτα όμως καινοτομικά σχήματα, συγκινοΰντα καί σήμε¬ 

ρον τούς άφελεστέρους, άν καί εύρον έν τή Ανατολή έκπροσώπους τινάς εις 

τάς τάξεις κυρίως τών ανθρωπιστών (Δημ. Κυδώνης, Μ. Χρυσολωράς, Βησ¬ 

σαρίων, Ισίδωρος κ.ά.), προσέκρουσαν εις τήν σφοδράν άντίδρασιν τής Εκ¬ 

κλησίας καί τών κατά παράδοσιν θρησκευόντων λογιών (εκλεκτόν παρά¬ 

δειγμα ό τήν θείαν καί τήν θύραθεν παιδείαν σοφός Νικ. Καβάσιλας), άνα- 

δειχθέντων τότε μεγάλων πνευματικών άναστημάτων, ήγητόρων τού π?νηρώ- 

ματος εις τήν άντιπαράταξιν προς τον Λατινισμόν καί τον περί ου ό λόγος 

Άνθρο^πισμόν, τού Γρηγορίου Παλαμά, τού Τωσήφ Βρυεννίου, τού Μάρκου 

τού Εύγενικοΰ καί εσχάτου τού Γεωργίου-Γενναδίου Σχολαρίου. Τήν σημα¬ 

σίαν τού άγώνος τούτων κατανοεί πλέον σήμερον ή παρ’ ήμϊν Επιστήμη 

καί αποδίδει ιδιαιτέραν βαρύτητα εις τήν έρευναν τών κατ’ αυτούς έξ έπό- 

ψεως ορθοδόξου. 

Καί 6 μέν Ιωσήφ Βρυέννιος έγένετο ήδη άπό τού 19472 αντικείμενου έρεύ- 

1. Είναι χαρακτηριστικά τά όσα. είπον έν Βονωνία άκούσαντες τά τοιαΰτα δραμα- 

τουργήματα πρέσβεις τών Άγγλων προς τούς έκ τής Ελληνικής αντιπροσωπείας απερχό¬ 

μενης κληρικούς τοΰ βασιλέως μετά τήν υπογραφήν του "Ορου: «... επειδή ούτε έν τω δρω 

έγράφη τό σύμβολον (τής πίστεως) ού'τε μία θυσία έστέρχθη ιερουργέΐαθσι παρά πάν¬ 

των ή ένζυμος ή άζυμος οϋτε ή προσθήκη (Γί1ΐο(}υβ) έξεβλήθη εκ τοΰ συμβόλου ή έν 

τω γραικικω προσετέθη οϋτε περί τής δόξης σννεφώνησαν έκάτερα τά μέρη, Ινα στέρ- 

ξωσι πάντες οπερ έλεγαν οι Λατίνοι ή δπερ οί Γραικοί λέγουσιν, άλΚ έκατέρα 5Εκκλησία 

κατέχει ο. κατείχε καί πρότερον, ουδέ ή ενωσις, ήν υμείς λέγετε, έστιν ενωσις ουδέ προσή- 

κει δλως λέγειν αυτήν 'ένωσιν». Οντως άπεφήναντο κατά τής γεγονυίας ένώσεως οι πρέ¬ 

σβεις εκείνοι σννετώς τε και αληθώς καί σνμφώνως ήμίν όσον προς τό τής έι>ώσεως σημαι- 

νόμενον (Σεπτ. 1439), Συρόπουλος X, 27, σ. 516,ΐ2~ΐ8, ΕδυΓβηΙ. 

2. Ν. Β. Τωμαδάκη, 'Ο Ιωσήφ Βρυέννιος καί ή Κρήτη κατά τό 1400, 

έν Άθήναις 1947 (πβ. καί του α ύ τ ο ΰ, Σύλλαβον βυζαντινών μελετών καί κειμένων, 

έν Άθήναις 1961, σσ. 489-611 )* καί εις μεταγενέστερα μελετήματα τοΰ αύτοΰ. 

ι 
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νης καί ερμηνείας, άνανεωθέντος τοΰ ;ιερί αυτόν διαφεροντος και καταδειχθει- 

σης τής συμβολής αυτού εις τήν ύπόθεσιν τής ’Ορθοδοξίας. Ως προς τον άγιον 

Γρηγόριον τόν ΓΤαλαμάν μετά τήν κατά τό έτος 1959 διεξοδικήν μονογραφίαν 

τού π. Ίωάννου Μβγβικίοΐ'ίϊ1 ήρξατο υπό τήν έποπτείαν καί διά τής συμβολής 

τοΰ καθηγητοΰ Π. Χρήστου ή έκδοσις έν Θεσσαλονίκη τών Συγγραμμά¬ 

των αύτοΰ, έμφανισθέντων μέχρι τοΰδε τριών ογκωδών τόμων2, καί κατέστη 

ουτω προσιτός ό μέγας ούτος μυστικός θεολόγος εις ,τήν ορθόδοξον καί τήν 

διεθνή έρευναν. Παραλλήλους άλλοι ορθόδοξοι έρευνηταί, άλλα κυρίως ή Σχολή 

τής Θεσσαλονίκης, προώθησαν διά δημοσιεύσεως μελετών και την ερευνάν 

τής σκέψεως τού Παλαμά καί τών περί τον Παλαμάν θεολόγων, τών οποίων 

έξεδόθησαν ή καί έκδίδονται τά έργα (Νικ. Καβάσιλα καί Φιλοθέου Κόκκι¬ 

νου υπό Β. Ψευτογκά, Δ. Δισυπάτου καί Ιωσήφ Καλοθέτου ύπο Δ. Τσάμη 

κ.ά.). 'Ο άγιος Μάρκος ό Ευγενικός μετά τήν επ’ αύτοΰ διατριβήν τής Κυ¬ 

ριακής Μαμώνη3 έγνώρισε μελετήματα μερικώτερα ή διεξοδικώτερα (Ν. Οί- 

κονομίδης, Κ. Μαμώνη, Κ. Τσιρπανλής)· τελευταίως δέ εις εκτενή διατριβήν 

τοΰ π. Ειρηναίου Μπούλοβιτς4 κατεδείχθη συμφώνως προς τά έκδεδομένα 

άλλα καί πλεΐστα τών ανεκδότων αύτοΰ έργων ή πλήρης ομοφωνία αύτοΰ 

προς τον Γρηγορίου Παλαμαν και την ορθοδοξον διδασκαλίαν περί διακρι- 

σεως ουσίας καί ένεργείας έν τω Θεω και μετοχής τής θείας χαρίτος και 

θεώσεως, ώστε νά άποδεικνύηται ότι ό λεγόμενος Παλαμισμός δέν έσκανδά- 

λιζε τον ιε' αί. τούς συνειδητώς όρθοδοξοΰντας καί δεν διηρει την Εκκλη¬ 

σίαν, ώς διατείνονται σήμερον οί Δυτικοί. Καί ταΰτα μέν συνοπτικώτατα 

περί τών τριών έκ τών μεγάλων θεολόγων καί πνευματικών ήγητόρων τοΰ 

γένους προ τής 'Αλώσεως. 

Β' 

Ό Γεώργιος-Γεννάδιος ό Σχολάριος ειδικούς επί αιώνας ειχεν ακολου¬ 

θήσει διάφορόν πως τύχην, δέν έπολεμεϊτο μόνον διά προσήλωσιν εις την 

Όρθοδοξίαν καί ανθενωτικήν δραστηριότητα, άλλα καί έδείκνυντο άντιφατι- 

1. .1. Μ ο γ θ η (1 ο γ ί £, ΙηΙ,ΓοάαοΙΐοη & ΓέΙιιάβ θε 0γ6£ΌΪΓ6 Ρ&ΐ8ΐη&$, Ρ»ρϊ8 

1959 (καί εις αγγλικήν μετάφρασιν 1964). 

2. Γρηγορίου τοΰ Παλαμά Συγγράμματα, Θεσσαλονίκη τ. Α' 1962, τ. Β' 1966, 

τ. Γ' 1970. (Τήν περί Παλαμά πρόσφατον βιβλιογραφίαν μέχρι τοΰ έτους 1972 βλ. παρά 

ϋ. 8 I ΐ 6 γ η ο η, Βυΐΐβίϊη 8ΠΓ 1β Ρ&ΙαηιίδΓηβ, Κ13Β 30, 1972, σσ. 231-341). 

3. Κ. Γ. Μ α μ ώ ν η, Μάρκος ό Ευγενικός, βίος καί έργον. Μελέτη γραμματο¬ 

λογική, Άθήναι 1954. 
4. 'Ιερομονάχου Ειρηναίου Μπούλοβιτς, Γο μυστήριον τής έν τή αγία 

Τριάδι διακρίσεως τής θείας ούσίας καί ένεργείας κατά τον άγιον Μάρκον Εφέσου τον 

Ευγενικόν, Άθήνησι 1980. 



444 Βιβλιοκρισία!. 

κη προσωπικέτης, άνθρωπος καιροσκόπος καί. υστερόβουλος θεολογών κατά 

τήν φοράν των πραγμάτων καί έξαπατών περί των ένδομύχων πεποιθήσεων 

αυτου. Και προσήγοντο καί αποδείξεις εκ του φερομ,ένου ώς ίδιου συγγραφι¬ 

κού έργου. 'Η ερευνά περί αύτοΰ είχε διατυπώσει ώς έκ τούτου παλα.ιότερον 

διαφόρους θεωρίας περί ύπάρξεως δύο ή καί τριών Σχολαρίων, κατά τούς 

νεωτέρους δέ χρόνους έγένετο λόγος περί ενός καί μόνον διακρινομένου διά 

των ανωτέρω μειωτικών ιδιοτήτων χαρακτήρος. Σταθερώς υποστηρίζεται 

υπό των επιστημονικών παραγόντων τής παπικής εκκλησίας ό φιλολατΐνος 

καί ένωτικός Σχολά.ριος, ό όποιος μόλις μετά τον θά.νατον του Μάρκου Ευ¬ 

γενικού καί μόνον (1445) στρέφεται ένεργώς προς τήν πλευράν των Όρθο- 

δόξων ανθενωτικών. Καί ή άντίληψις αυτή επηρέασε δυστυχώς καί πολλούς 

τών νεωτέρων ήμετέρων, οίτινες διετύπωσαν περί Σχολαρίου άναλόγους ιδέας. 

'Ορόσημον τής άναλήψεως σοβαράς προσπάθειας προς έπανεξέτασιν 

του προβλήματος, άποκατάστασιν του γνησίου Σχολαρίου καί έκτίμησιν 

τής προσφοράς αύτου εις τήν ιστορικήν πορείαν καί τήν έπιβίωσιν του έθνους 

άπετέλεσεν ή κατά τό έτος 1954 έμφανισθεΐσα μελέτη του καθηγητοΰ Ν. Β. 

Τωμαδάκη: «Γεούργιος Σχολάριος καί αί πολιτικαί του αντιλήψεις))1.’Έκτο- 

τε 6 σοφός ούτος καί φιλόσοφος, ό ορθόδοξος θεολόγος καί ό εθνικός άνήρ 

άνέμενε τήν συνθετικήν μονογραφίαν τήν διαλαμβάνουσαν διεξοδικώς περί 

τού βίου καί του έργου (έκδοθέντος προ πολλοΰ συνολικώς2) καί άποδεικνύ- 

ουσαν ότι μόνον από του σχηματισθεντός ήδη οπτικού πρίσματος ήτο δυ¬ 

νατόν νά μελετηθή γνησίως ό Σχολάριος. 

Εις τό θέμα τοϋτο δεν ύστέρησεν ή Σχολή τής Θεσσαλονίκης.Ή επιβλη¬ 

τική πραγματεία τού καθηγητοΰ Θ. Ζήση ήλθε νά πληρώση τό αΚτημα τούτο. 

Μετά βραχύν πρόλογον καί πίνακα βραχυγραφιών (σσ. 7-ίί) ακολουθεί τό 

κύριον σώμα τής μελέτης διακρινόμενον εις τέσσαρα μέρη. Τό σ.' επιγράφεται: 

«Ή περί του Γενναδίου είκών εις τάς πηγάς καί τήν νεωτέραν έρευναν)) 

(σσ. 13-59), εξετάζονται δ’ έν αύτώ είσαγωγικώς αί ίστορικαί συνθήκαι 

τής εποχής του Σχολαρίου ώς προς τό θέμα τών σχέσεων πρός τον Παπισμόν 

καί τής άντιμετωπίσεως του Τουρκικού κινδύνου, ή νόθευσις τών έργων 

αύτου καί ή στάσις τής νεωτέρας ελληνικής επιστήμης έναντι του προσώ¬ 

που αύτου, ώστε, διευκρινουμένων προβλημάτων τινών καί αναιρούμενων 

προκαταλήψεων καί στρεβλώσεων, νά είσέλθη ό άν αγνού στη ς ανεπηρέαστος 

1. περ. «Εκκλησία» 31, 1954, σσ. 257-260, 292-295 (καί εις ίδιον τεύχος) καί 

έκεϊθεν έν του αύτου, Συλλάβω βυζαντινών μελετών καί κειμένων, έν Άθήναις 

1961, σσ. 737-751. 

2. Ρ θ I ί ί, X. Α. 8 ί ιΐ 6 I* ΐ <3 © 5, Μ. 1 υ £ ί Θ, Γενναδίου του Σχολαρίου 

άπαντα τά ευρισκόμενα. ΟβπνΓ63 οοίτιρίόΐβδ (3© Οβΐΐπο.(1β 8ο1)θΙ&ΓΪθ3, τ. Ι-ΥΙΙΙ, Ρ&ΓΪ3 

1928-1936. 
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εις τό β' μέρος τό αναλισκόμενου εις τον Βίον του Γενναδίου (σσ. 61-239). 

Ενταύθα εξετάζονται τά κατά τήν καταγωγήν, τήν γέννησιν (περί τό 1400) 

τας σπουδάς καί τήν επαγγελματικήν δραστηριότητα του άνδρός μέχρι τής 

συνόδου Φερράρας - Φλωρεντίας· έν συνεχεία ή συμμετοχή καί ή δραστηριό- 

της αυτού κατά τήν σύνοδον, ή έπιστροφή εις ΚΙΪολιν καί ή ύπεράσπισις 

τών Όρθοδόξων μέχρι τής 'Αλώσεως, καί τρίτον ό Σχολάριος ώς πατριάρχης 

καί εθνάρχης μετά τήν άλωσιν καί ή λοιπή δραστηριότης μέχρι του θανάτου 

(μετά τό 1472). Τό γ' μέρος άφιεροΰται εις λεπτομερή έκθεσιν τών πολλών 

συγγραμμάτων αύτου (σσ. 241-431) καί διαπραγμάτευση/ περί τού περιεχομέ¬ 

νου καί τών θεολογικών, φιλολογικών καί ιστορικών προβλημάτων τά όποια 

ενδεχομένως συνάπτονται πρός αύτά. Διαιρούνται τά συγγράμματα εις τά πο¬ 

λυάριθμα γνήσια διακρινόμενα εις κατηγορίας: δογματικά - αντιρρητικά, άπο- 

λογητικά, ερμηνευτικά τής Γραφής, ηθικά - ποιμαντικά, ιστορικά, όμιλίαι 

καί λόγοι, λειτουργικά καί ποιητικά, έπιστολαί, μεταφράσεις θεολογικών 

έργων έκ τής Λατινικής, φιλοσοφικά, γραμματικόν πονημάτιον καί τινα άπο- 

λεσθέντα. Εις τινα άμ.φιβαλλόμενα καί 14 νόθα, ών τινα ήσκησαν μέχρι 

τούδε σημαντικήν έπίδρασιν εις τόν σχηματισμόν περί Σχολαρίου διαστρόφου 

εικονος. 'Η διδασκαλία τού Σχολαρίου καταλαμβάνουσα τό δ' μέρος (σσ. 

433-535) κατακλείει τήν όλην εργασίαν* διαιρείται δέ εις πέντε κεφάλαια, 

έν οις διαλαμβάνεται περί τών βάσεων τής διδασκαλίας αύτοΰ, περί τού θέ¬ 

ματος τού κύρους τής άγιας Γραφής, τών Πατέρων, τών Συνόδων καί τού 

ανθρωπίνου λόγου, περί τής έκπορεύσεως τού αγίου. Πνεύματος, περί τής 

θείας Προνοίας, τού προορισμού καί τής ελευθερίας τής βουλήσεως, περί 

ψυχής τού ανθρώπου. Εξετάζονται έν συνεχεία αί άπολογητικαί θέσεις αύτοΰ 

προς Ιουδαίους καί Μωαμεθανούς καί τελευταίου αί Έκκλησιαστικοπολι- 

τικαι απόψεις τού Σχολαρίου. Έπεται βιβλιογραφία (σσ. 537-546) καί χρή¬ 

σιμον εύρετήριον όνομ,άτων καί πραγμάτων (σσ. 547-555). 

ΊΕκ προοιμίου είρήσθω ότι ή μελέτη φέρει τόν χαρακτήρα τής έγκυρό- 

τητος, διότι αποτελεί προϊόν ενδελεχούς μελέτης τών πηγών, απάντων τών 

έργων τού Σχολαρίου, αλλά καί παλαιοτέρων καί συγχρόνων αύτώ πατέρων 

καί διδασκάλων ώς καί μεταγενεστέρων Όρθοδόξων. Αί μέχρι τούδε θέσεις 

τών Δυτικών άπό τού Άλλατίου καί εξής είναι γνωσταί εις τόν συγγραφέα, 

όστις πανταχου εμφανίζει άνεσιν κινήσεως πρός άξιοποίησιν ή άντίκρουσιν 

αυτών. Την ορθοδοξον αναφοράν εις τόν Σχολάριον παρακολουθεί άπό τού 

πατριαρχου Ιεροσολύμων Δοσιθέου κέξ. Παρά δέ τό εκτενές καί τάς ανα¬ 

πόφευκτους λόγω τής έκτάσεως, τών πολλών πηγών καί τής απολογητικής 

ανάγκης επαναλήψεις δύναται νά λεχθή ότι ή διατριβή θηρεύει τό λιτόν, τό 

σαφές καί δεν κατασπάται εις τήν παράθεσιν περιττού φόρτου παραπομπών 

καί άναπτύξεως σχετικών ή ασχέτων θεμάτων έν αύταις, ώς ή φορά τού 

λόγου παρασύρει, μειονέκτημα όπερ δεν άποφεύγομεν πολλοί τών νεωτέρων. 
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Κάτοχος δ συγγραφεύς του ορθοδόξου δόγματος, φθάνει μέχρι των μύχιων της 

σκέψεως του Σχολαρίου καί αίρει πολλάς παρερμηνείας κυκλουμένας είσέτι πο ρα 

τισιν. Άφορμώμενος δέ από θεμάτων τής θεολογίας αύτοΰ έπεκτεινεται εξε- 

τάζων αυτά έν τή όλη έκτάσεί τής ορθοδόξου πνευματικότητος, δεν διστάζει 

δέ καί παρεξηγήσεις είσαχθείσας εις την νεωτέραν ελληνικήν θεολογίκην 

επιστήμην νά έπισημάνη καί αναίρεση. 

'Η πρώτιστη πάντως προσφορά τής εργασίας είναι ότι τίθεται εκ νέου 

τό πρόβλημα των γνησίων περί Σχολαρίου πηγών και γίνεται διεξοδικη επι- 

σκόπησις των μέχρι τοΰδε έξενεχθεισών απόψεων επί τινων αύτών περί ών 

υπάρχουν βάσιμοι άφορμαί άμφιβολίας. Επειδή δε τα κείμενα ταΰτα είναι 

εκείνα έφ’ ών κατ’ εξοχήν έστηρίχθη ό μύθος περί λατινισμού του Σχολαρίου, 

κτάταιή μελέτη αύτών ιδιαιτέραν βαρύτητα καί τά έξ αύτών πορίσματα έχουν 

σημασίαν εις τον σχηματισμόν τής άληθοΰς περί Σχολαρίου εικονος. 

Μέχρι τοΰδε ή περί φρονήσαντος τά των Λατίνων κατα την σύνοδον 

τής Φλωρεντίας Σχολαρίου άντίληψις έβασίζετο επί των εξής κυρίως κείμε¬ 

νων : α') επί τών φερομένων ώς έκφωνηθέντων ύπ’ αύτοΰ λόγων εν τή συνο- 

δψ [1) «Του σοφωτάτου Σχολαρίου προς τούς ήμετέρους», 2) «Προς την 

ανατολικήν σύνοδον υπέρ ειρήνης καί βοήθειας τή πατρίδι παράκλησις)), 

3) τοΰ τριμερούς έργου: «Προς την οικουμενικήν σύνοδον υπέρ ειρήνης* 

ότι δογματικήν ένωσιν δει ποιεΐν, ούκ ειρήνην οικονομικήν, ώς τινες βούλο- 

ται, καί τις έστιν αότη.—Λόγος δεύτερος, έν ώ αναιρείται τα κωλύματα 

τής τοιαύτης ειρήνης. Λόγος τρίτος, έν φ τίθεται τα ποιησοντα την τοιαυ- 

την ειρήνην», 4) «Αναφοράς αύτοΰ προς τον βασιλέα ένώπιον τής θείας και 

ίεράς συνόδου»], β') επί τής Άποκρίσεως εις τά «Συλλογιστικά κεφάλαια» 

τοΰ Μάρκου Εύγενικοΰ, γ') επί τών νενοθευμένων καί λατινιζόντων «Ελλη¬ 

νικών Πρακτικών» τής συνόδου, έν οίς φέρεται 6 Σχολαριος εκφωνησας 

κατ’ αυτήν τούς φιλολατίνικούς λόγους, δΧ )επι τής Εκθεσεως, ήν υπέβαλα εν 

ούτος έν Φλωρεντία περί ένώσεως καί ε') έπί τής έπιτιμητικής πρόςΐ-αύτόν 

έπιστολής τοΰ Μάρκου Εύγενικοΰ γραφείσης έν ΚΠόλει μετά τήν σύνοδον. 

Παρά τό ότι αί περί άπαρεγκλίτως ορθοδόξου Σχολαρίου πηγαι είναι 

συντριπτικώς περισσάτεραι, τά ανωτέρω κείμενα, αν πράγματι συνιστοΰν 

φ ιλολατίν ισμόν αύτοΰ, είναι τω όντι ικανά νά παράσχουν εικόνα παλιμβού- 

λου καί παραπαίοντος περί τό δόγμα καί τάς πεποιθήσεις. Αλλα περί τών 

ύπ’ άρ. α'-γ' έξ αύτών ένωρίς είχε τεθή θέμα γνησιότητος. Κατά τρόπον 

έπαγωγόν συνοψίζει ό συγγραφεύς καί έπαυξάνεί τά επιχειρήματα κατα τής 

γνησιότητος αύτών, περιληφθέντων υπό τών εκδοτών εις τον αριθμόν τών 

γνησίων (σσ. 397-420), καί άποδεικνύεται οτι ο Σχολάριος είναι τελείως 

ξένος πρός αυτά χαλκευθέντα έντός τοΰ περιβάλλοντος τοΰ λατινίσαντος 

Βησσαρίωνος διά τής χρησιμοποιήσεως τοΰ Ίωάννου Πλουσιαδηνοΰ (= Ιω- 

Βιβλιοκρισίαι 447 

σηφ Μεθώνης) εις τήν σύνταξιν καί έκδοσιν τούτων1. Ό σκοπός τής άπο- 

δόσεως τών νόθων εις τον Σχολάριον ήτο προφανής, ή δημιουργία αντιφα¬ 

τικής είκόνος περί τοΰ έθνάρχου τοΰ υποδούλου Ελληνισμού καί ή συντρι¬ 

βή τοΰ άντιλατινικοΰ άγώνος εις τήν Ανατολήν* αί υπό τούς Λατίνους έλ,λη- 

νικαί χώραι διά τής βίας θά ώδηγοΰντο πλήρως εις τήν ούνίαν, εάν δέ έξέλει- 

πε καί ο κίνδυνος έκ τοΰ άναβιώσαντος οίκ. πατριαρχείου, ύπάρχοντος Λατί¬ 

νου πατριάρχου ΚΠόλεως εις τήν Δύσιν2 καί τών Λατίνων προκαθημένων 

τών λοιπών ανατολικών πατριαρχείων, δεν θά ήγείρετο αξιόλογος άντίδρασιε. 

Έάν ό Σχολάριος ήτο πράγματι συγγραφεύς τών άνοιτέρω α'-β' έργων, 

θα υπηνισσετο που οτι είχε συντάξει αύτά ή θά έφρόντιζεν όρθοδοξήσας ύστε¬ 

ρον νά άποκηρύξη πρός άποκατάστασιν τής προσωπικής αύτοΰ ύπολήψεω 

ή έστω νά δικαιολογηθή πως ότι ύπέκυψεν εις πιέσεις. Καί ό Συρόπουλος, 

άναγκασθείς εις ύπογραφήν τοΰ "Ορου καί διαλαβών περί τής έαυτοΰ μεταμέ¬ 

λειας ύστερον, δέν θά παρέλειπε νά μνημονεύση τήν άνάλογον περίπτωσιν 

τοΰ Σχολαρίου μή ύπογράψαντος μέν άλλα έκφωνήσαντος δήθεν τούς άνωτέρω 

ύπέρ τοΰ Λατινισμού καί τής ένώσεως λόγους. Άντιθέτως συνεχώς ό Σχο¬ 

λάριος ομολογεί τήν σταθεράν προσήλωσιν αύτοΰ εις τήν * Ορθοδοξίαν, καί 

προσάγει πληθύν χωρίοιν ό συγγρ. καί πείθει έπί τοΰ προκειμένου3. 'Η μόνη 

σαφής μαρτυρία περί συγγραφής ύπό τοΰ Σχολαρίου τοΰ άνωτέρου τριμε¬ 

ρούς έργου προέρχεται έκ τών λεγομένων Ελληνικών πρακτικών (Αοί,α 

ΟΓΑ60&) τής συνόδου (: Μετά τούτον τον λόγον καί ό σχολάριος κυρις Γεώρ¬ 

γιος προσέφερεν ήμϊν τρεις λόγους συμβουλευτικούς περί της ένώσεως, συμ¬ 

βουλεύουν καί παραθνρρύνοη> ημάς ένωθηναι, ονς διά τό μήκος ενταύθα ον 

τίθεμεν, καί γράφονται έν τω τελεί τον βιβλίου, τ. II, σ. 408. 1-6, ΟΠ1). Τά 

1. Ό Πλουσιαδηνός εύθύνεται καί δι’ άλλην παραχάραξιν, τήν άπόδοσιν εις τον Σχο¬ 

λάριον ίδιου έργου, τής Απολογίας ύπέρ τών πέντε κεφαλαίων τοΰ "Ορου τής Φλωρεν¬ 

τίας· άλλα τοΰτο άνεγνώρισαν ήδη τω 1733 οί Βολλανδισταί (Ζήση ς, σσ. 405-406). 

2. Ήδη προ μικρού τον Οίον&ηηί άβ Οοηί&ΓΚΠΟ (ή ΟοηΙαππϊ) ( + 1451) ήθελε 

νά έπιβάλη ο πάπας εις τον θρόνον τοΰ Χρυσοστόμου τή επαύριον τής υπογραφής τοΰ "Ο¬ 

ρου εν Φλωρεντία και πρός δελεασμόν τών Όρθοδόξων είσηγεΐτο τά έξης:...ημείς εχομεν εν¬ 

ταύθα τον ήμετερον ΚΠόλεως, όζ εστι καλός άνθρωπος και χρήσιμος καί ενγενής καί γέρων 

καί πλούσιος, εί ούν λήψεσθε αυτόν ώς πατριάρχην, έσται καί εις συμφέρον τής Εκκλησίας 

υμών εστι. γάρ γέρων καί ούκ εις μακράν διαρκέσει ή ζθ)ή αύτοΰ, καί δι’ ολίγον καιρόν 

κερδήσει ή 5Εκκλησία τον πλούτον αύτον\ (Συρόπουλος, X, 18, σσ. 502,34-504,1, βλ. 

και την αυτόθι, σ. 503, σημ. 2 τοΰ Ε&ιΐΓβηΙ). Εις τάς προβλέψεις ταύτας έπλανήθη 6 

παπας Ευγένιος Δ, διότι προαπέθανεν αυτός (1447) τοΰ μακροημερεύσαντος γέροντος 
ΟοηΙ&πηί! 

3. Ή μαρτυρία τοΰ Σχολαρίου περί τής συμμετοχής εις τά δραματουργηθέντα 

περί τής ένώσεως δύναται νά συνοψισθή εις τήν έξης φράσιν ο.ύτοΰ: Ούτε σνσκεναζομένη 

(80. αή ενώσει) παρήν τήν αρχήν, μάλλον δέ συσκευαζομένην Ιδών άπηλλάγην πριν έξερ- 

γασθείη τό δράμα ("Απαντα, τ. III, σσ. 144, 35-145, ι, Ζήσης, σ. 144). 
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Πρακτικά ταΰτα φερόμενα ώς έργον του λατίνισαντος Δωροθέου Μυτιλήνης 

(ή άλλων) ένοθεύθησαν πολλαχοΰ υπό του Πλουσιαδηνου, ώς και αυτός ο ΟΪ11 

ώραιολογών δέχεται (σσ. 406-407), το δέ άνο^τέρω χωριον πανθομολογου- 

μένως εινα.ι προσθήκη τούτου καί συμφωνεί προφανώς προς την γραμμήν 

Βησσαρίωνος. 

Ή διά. τής Άποκρίσεως εις τά. Συλλογιστικά κεφάλαια του Ευγενικού 

προσπάθεια άναιρέσεως τού έργου τούτου τού μεγάλου διδασκάλου είναι 

καί αυτή ξένη προς τον Σχο/,άριον, ήν ή μέχρι τοΰδε έρευνα (Ε. Μοίΐΐβΐ') 

αποδίδει πλέον εις τον κάλαμον τού Βησσαρίωνος, ενώ εις την εκδοσιν των 

1 Απάντων τού Σχολαρίου εΐχε Οεωρηθή ώς γνήσιον αυτού έργον (σσ. 421-427). 

'Υπολείπεται ή ύποβληθεΐσα εις την σύνοδον Έκθεσις περί εν<υσεως 

(διασωζομένη ύπδ τού Συροπούλου, VIII, 39-42, σσ. 426-428, Ε&ιιγθπΙ) 

καί ή λεγομένη έπιτιμητική έπ. τού Εφέσου προς τον Σχολάριον. 'Η Εκθε- 

σις ύποβληθεΐσα εις την Φλωρεντίαν υπό τής συνόδου των Όρθοδοξων εί¬ 

χε τον χαρακτήρα τής άπαντήσεως εις προαποσταλεΐσαν εκθεσιν παρα των 

Λατίνων, ήτις προωρίζετο νά άποτελέση την βάσιν έφ’ ής θά εγινετο η ενω- 

σις. Τό κείμενον των Λατίνων ώς είκός δεν έγένετο δεκτόν καί αντ αυτού 

κατόπιν συσκέψεως άπεφασίοθη νά σταλή εις τον πάπαν ή περί ής ο λο- 

γος ’Έκθεσις του Σχολαρίου. Καίτοι πρόκειται περί μετριοπαθούς κειμένου 

συνταχθέντος μ.ετά περισκέψεως καί άποκλίνοντος προς την οικονομικήν 

λύσιν τού θέμ.ατος, ούδαμοΰ αυτού γίνεται λόγος περί αποδοχής τού λατι¬ 

νικού δόγματος· διό καί άπερρίφθη υπό των παπικών. '12ς έκ τουτου είναι 

πολύ δύσκολον νά λεχθή οτι συνιστα λατινισμόν τού Σχολαρίου. Ιό θέμα 

τής κατ’ οικονομίαν ένώσεως ειχεν απασχολήσει καί προηγουμένως τους 

Όρθοδόξους καί αυτόν τον Μάρκον Ευγενικόν μή άποκλείοντα εκ τών προ- 

τέρων την εύρεσιν μ,εσότητός τίνος (Συρόπουλος V, 7, σ. 264, Ε&ιιΐ’βηΙ), 

όστις εΐχε τύχει τότε τής διορθώσεως του ορθοδοξοΰντος εισετι Βησσα¬ 

ρίωνος (σσ. 135-137). 

'Η σωθεΐσα τέλος έπιτιμητική επιστολή τού Ευγενικού προς τον Σχο¬ 

λάριον, γραφεΐσα μετά τήν σύνοδον, τώ 1440/ί, ούδέν προσφέρει προς στη- 

ριγμόν τού δήθεν λατινισμ.ού τούτου, διότι ούδαμοΰ έπιτιμάται ο Σχολαριος 

ώς λατινίσας* άπλώς καταλογίζεται εις αύτόν σιγή καί μετριοπαθής προσ- 

κόλλησις εις τήν οδόν τής μεσότητος. ’Λπό τού μαθητου του αναμένει ο 

Εύγενικός συνεπεστέραν στάσιν, αναγνωρίζει δε οτι σοβαρόν κώλυμα είναι η 

θέσις ήν κατέχει παρά τώ αύτοκράτορι. Συνιστα όπως ασπασθή ούτος τον μο¬ 

ναχικόν βίον καί απαλλαγή τών δεσμεύσεων προς την επίσημον πολιτικήν τού 

κράτους. Απάντων ό Σχολάριος δεν αναιρεί τάς απόψεις καί τάς συστάσεις 

τού πνευματικού αυτού πατρός, απλώς δικαιολογείται οτι έχει τήν έντύπωσιν 

οτι καί διά τών κοσμικών δραστηριοτήτων ωφελεί τούς πολίτας. Το περί 

μοναχικού βίου απασχολεί αύτόν σοβαρώς, άλλ’ ό ’ίδιος θά κρίνη πότε θά 
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απαλλαγή τής δεσμεύσεως καί πότε θά όμιληση μετά παρρησίας ως οιδεν. 

Καθίσταται φανερόν ότι ό Σχολάριος δεν έπιτιμάται επι αμφιταλαντευ- 

σει κατά τήν σύνοδον, άλλ’ επί άδρανεία μετά ταυτα. Ουδαμου στηλιτεύε¬ 

ται επί λατινισμω, δεν καλείται νά έπιστρέψη επί τήν ’Ορθοδοξίαν, άλλ εις 

τον ενεργόν αγώνα. 'Η επιστολή αποτελεί μά.λλον προσκλητήριου ή έπιτι- 

μησιν. Δεν πρέπει πάντως νά άποκλεισθή καί τό ενδεχόμενον κατασυκοψαν- 

τήσεως τού Σχολαρίου, ήν θεωρεί άπαντών οδτος άρχικώς αφορμήν τής προς 

αύτόν επιστολής τού Εύγενικοΰ (σσ. 148-153). 

Πανηγυρική πάντως άναγνώρισις του σταθερώς όρθοδοξου φρονήματος 

τού λαϊκού είσέτι Γεο^ργίου Σχολαρίου άποτε?ν.εΐ το προς αυτόν απευθυνο- 

μενον μ.έρος τής έπιτελευτίου ομιλίας τού άγιου Μάρκου τού Ευγενικού, γνω¬ 

στού εΐπερ τις τών κρύφιων τής ψυχής καί όλων τών πτυχών τής δραστη- 

ριότητος αυτού, ώς κατεγράφη όμοΰ μετά τής άπαντήσεως τού Σχολαρίου 

υπό τού Θεοδώρου Άγαλλιανοΰ1. Διά τούτου καλεΐ τον μαθητήν καί κατά 

πνεύμα υιόν αυτού Σχολάριον, ώς τον έκ τών Όρθοδόξων καταλληλότερον, 

νά άναλάβη μετά τήν έκδημίαν αύτοΰ τήν ηγεσίαν τής μεγάλη'ς ’Ορθοδόξου 

παρατάξεως καί τήν κατεύθυνσιν τού κατά τού Λατινισμού άγώνος, εις χρό¬ 

νους χαλεπούς, ότε ύπογραφείσης τής ένώσεως ή αντιδρασις εστρεφετο ευ¬ 

θέως κατά τού κράτους καί τής επισήμου εκκλησίας. Καί ταΰτα έλέχθησαν 

δημοσία, παρονσης τής τών ορθοδόξων οννάξεως και πολλών τής ανγκλητον 

και τής πολιτείας κατά μίαν τών επιγραφών τής ομιλίας. 

Άπαντών δ Σχολάριος ειπεν ότι πάντοτε άνεγνώριζεν έν τώ προσού- 

πο> τού Εύγενικοΰ τον πατέρα, διδάσκαλον καί παιδαγωγόν και το δοκουν 

έκείνω ήτο δι’ αύτόν κανών, άπέφευγε δέ όσα δεν ήσαν σύμφωνα προς την 

γνώμην του. Έάν δέ ποτέ δεν συνηγωνίσθη μετ’ αύτοΰ φανερώς, αλλά προε- 

τίμησε τήν σιγήν, τούς λόγους τής διαγωγής ταύτης γνωρίζει ο άγιος πατήρ 

κάλλιον παντός άλλου, διότι πολλάκις άνεκάλυπτεν αύτώ τούς λογισμούς 

ό Σχολάριος. Νυν όμως θά άποδυθή ένεργώς είς τον άγώνα άψηφών κινδύνων 

καί θανάτου καί θά καταστή άντί τού στόματος έκείνου είς τήν ύπεράσπι- 

σιν τής ορθοδόξου πίστεως. 

Δεν έχώρησα είς κανονικήν παρουσίασιν τού όλου περιεχομένου τού βι¬ 

βλίου, άλλ’ έπέμεινα μονομερούς είς τά έν αύτώ περί τού ορθοδοξου και ου¬ 

δέποτε λατινοφρονήσαντος Σχολαρίου, επειδή διαπιστώ ότι τούτο έκλήθη 
/ / € ί V* ί / ί 

\ι/ν ΓΤΜ'ΤΙ μ τ“τ-^.\ΤΓί /Τ'ιΓι ΤΓΛ ί'Λ'Τί Κ'ΓίΛΓ ΡΓ Γ/ΓΓΓΠυί 

1. Έκδοσις υπό Σ π . Λάμπρου, Παλαιολόγεία καί Πελοποννησιακά, τ. Α', 

έν ’Αθήναις 1912-1923, σσ. 35-41, Ε. Ρ 6 I ϊ 1 έν Ρ&Ιγο1ο§Η ΟΓίθηί,&Ιίδ, τ. XVII, 2, 

1923, σσ. 484 - 491 ( = ΟοηοίΗιπη ΡΙοΓθηΙΐηιιηι, δβΓ. Α, τ. X, 2, Βοιηα 1977, σσ. 

176-183). Ζήσης, σσ. 153-154. 
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και τού συγγραφικού έργου του άνδρός. Καί ή προσφορά του συγγρ. καθη¬ 

γέσου είναι πράγματι άνταξία του θέματος. 

Η αναπτυσσόμενη έν συνεχεία διδασκαλία του Σχολαρίου φαίνεται 

σαφώς ότι έχει τον χαρακτήρα λογιών θεηγόρου διδασκάλου της Εκκλη¬ 

σίας, γνώστου βαθυτάτου της πατρικής σοφίας καί οργάνου του Πνεύμα¬ 

τος. 'Υπήρξε καί της θύραθεν σοφίας εγκρατής καί διδάσκαλος κατ’ άμφω 

των αδελφών καί ειτα τού ποιμνίου του. Ό παλαιός φίλος αυτού άλλ’ αρ¬ 

νητής ύστερον των πατρίων σοφός Βησσαρίων δεν είναι δυνατόν νά συγ- 

κριθή προς τον άφιερώσαντα τήν σοφίαν καί εαυτόν εις τήν υπηρεσίαν το>ν 

χειμαζόμενων καί υποδούλων. Καί ό Σχολάριος ώραμα-τίζετο τήν εις τά 

Γράμματα προκοπήν τού γένους καί διά. τούτο επί ετη παραλλήλους προς 

την απασχολησιν εις τήν άνωτάτην κρατικήν υπηρεσίαν (πρωτασηκρήτις 

τών βασιλικών σεκρέτων καί καθολικός κριτής) διδάσκει κατ’ οίκον, ώς 

άλλος Φώτιος, τούς προσερχομένους πρός αύτόν προς κτήσιν παιδείας "Ελλη¬ 

νας πρωτίστως άλλα καί τούς έπιθυμούντας Ιταλούς (Φρ. Φίλελφος). Καί 

τό περιεχόμενον τής διδασκαλίας είναι εκτός τής θεολογίας καί ό Αριστο¬ 

τέλης καί ή θύραθεν σοφία. Χάριν τών μαθητών αύτού μ.ετέφρασεν καί Λα¬ 

τίνους ύπομνηματιστάς τού Άριστοτέλους καί αύτόν τον Θωμάν Άκυινά- 

την. Και βιβλιοθήκην πλουσίαν κατήρτιζεν. 5Αλλά δεν ηύτύχησεν ώς ο Βησ¬ 

σαρίων εν τή άλλοδαπή νά ίδη τούς καρπούς τών μόχθων του ή έστω τον 

οιονδηποτε διάδοχον του έργου του. 'Η βαρβαρική λαϊλαψ έσάρωσεν άρδην 

το παιδευτικόν αύτού έργον. Παρέμεινεν έν τή Ανατολή έσχατος... τελεν- 

ταίοις εκείνο ις...τής αλήθειας κήρνξ, δση τε έν δόγμασιν όση τε έν ήθεσι, θρη¬ 

νωδός νυν τού άπολεσθέντος μεγαλείου, μετά συντριβής άναπολών τούς φονευ- 

θέντας ή δεινοπαθήσαντας καί άποθανόντας μαθητάς, τήν άτυχήσασαν διδα¬ 

σκαλίαν,· τά καταστραφέντα ή διασπαρέντα βιβλία καί ίδια συγγράμματα: Που 

νυν εστε, φιλτατοι παϊδες; ΣυναπόΛεσθε τή πατρίδι καί ταϊς υπέρ αυτής έλπί- 

σον ημών, οι μεν ευτυχώς άπηλλαγμένοι. του ζην μικρόν προ τής κοινής συμ¬ 

φοράς, οί δ' έπ αυτή χειρών αλιτήριων έργον γεγ&νημένοι, ζην έν δουλείαις 

ουκ ανασχόμενοι, οί δε πιόντες μέν του κοινού ποτηριού, δ,λθον δέ αρετής 

ευρό μένοι τήν συν ειρήνη τελευτήν έκ Θεού άλλος άλλον λαμπρότερόν τε 

και ευσεβέστερου- εϊ γάρ τις υμών νυν υπολέλειπτό που, λυγρόν άγων άν ήν 

βίον υπό πενίας (ούτε γάρ ό μισθός έστι νυν οϋθ' ή τέχνη) και φέρων υπό 

φιλοσοφίας άλλης τε καί όση κατά Χριστόν ήπατώμεθα δέ ημείς σοφίας 

και λ.όγων διαδοχή τή μετά μικρόν ουκ έσομένη δημιονργονντες, τηλικαντη 

σπονδή καί αρετή καί φιλωσοφία κοσμουντές καί τή καλλίστη τών "Ελλή¬ 

νων φωνή τους πριν φανήναι σχεδόν άποσβησ ο μένους. Που βιβλία σνν- 

ειλεγμένα παρ' ημών τή κοινή τών πεπαιδευμένων χρεία; που τά μακρά 

εκείνα συγγράμματα, τά μέν εις θεολογίαν, τά δ' εις διαλεκτικήν ήμιν είργα- 

σμενα, τα δ είς άλλην φιλ.οσοφίαν, τά δέ ρήτορι πρέποντα καί κατά πάσαν 
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λόγων ύλην τε καί Ιδέαν, τά δέ έκ τής έτέρας μετενηνεγμένα φωνής, δι ών 

μακρά τις τών ήμετέρων άγώνων μνήμη σννεσκενάζετο; Τά μέν αυτών κατα- 

πεπάτηται τότε, τά δ’ είς τήν υπερορίαν ήχθησαν ού παντάπασιν ατνγως’ 

όπου δέ τι τής έντανθα γης νπολέΧειπται, άγβος μάταιον κεϊται1. Και ^την 

συμφοράν έπιτείνει ή φυγή τών λογιών είς τήν Δύσιν καί ή πνευματική άπο- 

δυνάαωσις τού γένους. Τήν τάσιν ταύτην τών πλειστών λογιών ουδέποτε 

συνεχώρησεν ό Σχολάριος. Τό καθήκον έκάλει είς άγωνα καί^ είς θυσίας, 

ούχί είς φυγήν καί ανέσεις καί ακαδημαϊκήν μέριμναν υπέρ τής σωτήριας 

τών αδελφών. 'Ο Βησσαρίων συγκεκριμένος προ τής άλώσεως θά απεβαι- 

νε, κατά τον Σχολάριον, πράγματι ώφελιμώτερος παραμένων εν τή Ανατολή 

ή δρών έν τή Δύσει καί ύπισχνούμενος κατά καί μετά τήν σύνοδον αποστο- 

λάς χρημάτων: εΐπερ τις τών άλΧων καί πάλιν τήν ήμετεραν καί γένος άπαν 

ώφελεϊν καί κοσμεϊν ό άνήρ έμελλε καί δικάζων καί σνμβονλεύων καί διδά¬ 

σκων καί συγγραφόμενος... καί ημείς γάρ τούτων μάλλον έχρήζομεν ή των 

πολλών εξ Ιταλίας χρημάτων, εί καί μόνος αυτός οϊκοθεν τοσαντα πέμπειν ήδύ~ 

νατο' άνδρός γάρ αρετήν ουκ έστιν όσον τις άν εϋ φρονών τιμήσαιτο χρήματος2. 

Καί ή παιδευτική πτώσις πλήττει αύτόν δριμύτατα' ού φέρει τήν εσχατην 

άμορφίαν τον γένους3 λέγει. 

Άλλ’ ό θρηνφδός τού πεπτωκότος συνέρχεται καί εμφανίζει μεγαλην 

ψυχικήν δύναμιν έγκαρτερήσεως προ τής καταστάσεως καί οίκοδομήσεως έπι 

τών ερειπίων. "Οπως έναντι τών Λατίνων οΰτω καί πρός τούς Τούρκους 

δεν επιδιώκει συμβιβασμόν καί δεν άντιμετωπίζει μοιρολατρικώς τον κίνδυ¬ 

νον τής άλώσεως. Θαρρύνει την άμυναν και πεμπει {μονάχος αυτός θηθ 

τού 1450) είς τάς επάλξεις στρατιώτην τον άνεψιόν αυτού ^ Θεόδωρον Σο¬ 

φιανόν, οστις άλούσης τής Πόλεως αίμόφυρτος ήλθε πρός αυτόν καί αμφο~ 

τεροι συνεμερίσθησαν τά δεινά τής αιχμαλωσίας. Ή μετά ταύτα βραχυχρό¬ 

νιός σχετικώς πατριαρχία αύτού (1454-1456) είναι μαρτύρων τής δράσεως, 

τής άφοσιώσεως είς τήν σωτηρίαν τών αδελφών καί τής ελπίδος εις τήν επι¬ 

βίωσή τού έθνους. Καί έδοκίμασε βεβαίως πικρίας έκ τής ^ άπαραδέκτου 

διαγωγής ιερωμένων καί λαϊκών, αλλά κατώρθωσε νά θέση τάς βάσεις τής 

λειτουργίας τού ύπ’ αυτού άνασυσταθέντος οικουμενικού θρονου, επετυχε 

τά πρ ον όμοια τής Εκκλησίας καί διά τής δραστηριότητας αύτού ^συνέβα- 

λεν είς τήν επάνοδον τών Ελλήνων πάλιν είς τήν Βασιλεύ θυσανωτήν πνευ¬ 

ματικήν καθοδήγησιν αυτών καί τήν άνάδειξιν μετά ταύτα τής Πολεως 

είς πνευματικήν καί παιδευτικήν εστίαν τού Ελληνισμού διατηρήσασαν και 

1. Γενναδίου Θρήνος..., "Απαντα, τ. I, σ. 288,7-26 (βλ. καί Ζ ή σ η ν, σσ. 112- 

113). 
2. Προς Βησσαρίωνα, "Απαντα, τ. III, σ. 114,19-29 (Ζ η σ η ς, σ. 11). 

3. Γενναδίου Θρήνος..., "Απαντα, τ. I, σ. 293, 22-23. 
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ανα^τυξασαν τα Ελληνικά γράμματα καί την Επιστήμην μέχρι τής μεγά- 

λ/}ς καταστροφής του παρόντος αίώνος του 1922. ’Αλλά καί μετά την παραί- 

τησιν τής αρχιερωσύνης καί ένώ κατεβίου πλέον ώς μοναχός έν τή μονή 

του Τίμιου Προδρόμου Μενοικέως έγγύς των Σερρών, ύπήρξε χρήσιμος είς 

την Εκκλησίαν, ώς δεικνύει ή έπώνοδος αυτού δίς εις την έν ΚΠόλει μο- 

νην τής Παμμ.ακαριστού, ένθα εύρίσκετο τότε τό ΓΤατρίαρχεΐον. 

Θά κατακλείσω την φευγαλέαν σκιαγραφίαν τού άνδρός, άφορμώμενος 

εκ τής μελέτης τού παρουσιαζομ,ένου βιβλίου, διά τής αναφοράς ένίων περί 

Ελληνισμού μαρτυριών τού Σχολαρίου. Ό συγγρ. πολύ όρθώς (σσ. 214- 

218) παρατηρεί ότι ή γονιμωτέρα διάσωσις τού Ελληνισμού έγένετο 

δια τής εν τή Όρθοδοξία άποκρυσταλλώσεως εκείνων των στοιχείων τής 

Ελληνικής σοφίας, τα οποία ένεφάνισαν ύπερχρονικάς δυνατότητας, τής 

γλώσσης -καί τής φιλοσοφικής έννοιολογίας έκφραζούσης το περιεχόμενον 

τής αληθούς σοφίας τού Θεού. 'Η πέρα τής χώριν παιδεύσεως μελέτης τής 

κληρονομιάς των εθνικών προσπάθεια άναβιώσεως τής έν γένει κοσμοθεω¬ 

ρίας αυτών έπιδιωχθείσα είτε έν αρχή τού μεσαιωνικού βίου διά της είδω- 

λολαιρικής προσιταθεΐας τού Ιουλιανοΰ είτε εν τελεί διά τού ανθρωπισμού 

κυρίως τού Πληθωνος ή σαν ξέναι προς την ζωήν τού γένους καί επικινδύ¬ 

νους επιζήμιοι. Τής σημασίας τής συγγραφής τού Πληθωνος έχει σαφή επί- 

γνωστό Γεννάδιος. Καί ώς ειδικός μελετητής τής ελληνικής άρχαιότητος 

είναι εις θέσιν νά διακρίνη οτι δεν πρόκειται περί πρωτοτύπου έργου αυτού 

οστις αποσιωπά τον νεοπλατωνικόν Πρόκλον έξ ού αντιγράφει: καίτοι είς 

μεν Πλοοτίνον καί Πορφύρων καί Ιάμβλιχον αναφέρει την συγγραφήν, άφ5 

ών ολίγα ή ονδέν προσειλ ήφει, Πρόκλον δ έ τον αϊτιώτατον αντω 

τής τοιαντης φρονησεοος σιωπά οΰ<5’ άνέχεται δεικννναι οτι εκ των εκείνου βι¬ 

βλίων μάλλον πάντα σννήγαγεν... άλλ9 οι τά Πρόκλον έπελη λνθ ό- 

τ ε ς κ α λ ώ ς} άμα δε και κατεγνοο κότες έπιγινώσκουσι την 

πηγην των 1 εμιστου λογοον1. Αλλα και ως υπεύθυνος ταγός τής ιστορικής 

πορείας τού έθνους είναι υποχρεωμένος νά λάβη δραστήρια μέτρα επί τής 

περιπτωσεως τού Πλήθωνος, ίνα άποτρέψη αποπροσανατολισμόν καί πνευ¬ 

ματικήν συντριβήν. Δεν είναι καιρός νυν διά των λόγων άντικρούσεως, αί 

περιστάσεις απαιτούν έργα: άντιλέγειν δέ τω ελληνισμό» περιττόν·, πολλών 

μεν άγιονν και σοφωτάτων έλεγξάντων αυτόν έγκαίρως εκ πολλής τής περιου¬ 

σίας... πνρί δε προσήκον (80. έστί τό βιβλίον τού Πλήθωνος), ώς 

αν μη τινας έκστήσειεν άνοήτους ή αμαθείς σωζόμενον,..2. 

1. Έκΐστολή τή βασιλίσση περί του βιβλίου του Γεμιστού, Λάμπρος, II.Π., 

τ. Β', σ. 21, ΐ7_22,28-29 = "Απαντα, τ. IV, σ. 153, 24-27,33-34. 

2. Αυτόθι, σ. 23, 2-4.,9_ιο (Λάμπρος) = σσ. 154 , 34-30, 155 , 3-4 ("Απαντα). 
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Θαυμαστής έν τή Εσπερία τού Ανθρωπισμού τούτου ύπήρξεν ό Βησ¬ 

σαρίων. ό Ελληνισμός αυτού δεν ήτο σύμφωνος προς τάς άρχάς τού Εύαγγε- 

λιου* συμβατική πίστις καί σοφία Ελληνική άντιστρατευομένη προς αυτήν 

δεν είναι αυτό τό οποίον θά έσωζε τον Ελληνικόν γένος τότε. Ό πραναατι- 

κος 'Έλλην, ό έχων έπίγνωσιν τού παρελθόντος, των περιστάσεων τού πα¬ 

ρόντος καί τής πορείας τού μέλλοντος δεν ήτο ό θεωρητικός καί ουτοπικός 

Βησσαρίων, ό ύττοτώξας τά πάντα είς τύν Λατινισμόν καί ματαίως άναμένων 

την σταυροφορίαν καί την διά τού πάπα σουτηρίαν τής Ανατολής, άλλ* ό 

άναστρεφόμενος έν τή δούλη πάτριοι Σχολάριος, Ελεύθερος είς την σκέψιν 

προκαταλήψεων δυσμόθεν είσαγομένων καί πολιτικών μορφών βλέπει υπό 

τό ρωμαϊκόν πολιτικόν σχήμα τό οποίον κατέρρευσε τελικώς μετά τής Βασι- 

λευούσης ζώντα καί χειμαζόμενον τον Ελληνισμόν· χάριν αύτοΰ αγωνίζε¬ 

ται. Ελληνας ονομάζει τους συγχρόνους, Ελληνικήν γλώσσαν καί Ελληνικήν 

παιδείαν διδάσκει αυτούς, καί συνειδητοποιεί πρώτος αύτός μετά την "Αλω- 

σιν την ιστορικήν συνέχειαν τού Έθνους:... νυν έφθαρμένης, λέγει, όντως 

έλεεινώς τής καλλίστης των έν τή γή πόλεοον, άμα δέ και πατρίδος τω νυν έ λ- 

ληνικφ γένει μια; τε και κοινής δ.ντϊ πο/Λών των ιδίων ονσης έως 

εσωζετο1. Καί περαιτέρο:.: τά μέν ονν άλλα τής ουκέτ οϋσης πόλεοος πάθη 

και δι αυτής πάντοον των έν τω κλίματι τφδε 'Ε λ λήνω ν2. Καί άλλα- 

χοΰ: οϊμοΐ' τί πρώτον όδύροομαι; την έν τοϊς σώμασι δουλείαν Έ λ λ ή - 

ν ω ν ή την έν ταΐς ψυχαΐς φθοράν καί ταϊς έτι τετηρήσΟαι δοκονσαις3; Τό 

επόμενόν χωριον εκ του αυτου θρήνου του ΣχοΛα.ριου είναι ενδεικτικόν των 

πεποιθήσεων αυτού περί τού ιστορικού Ελληνισμού: άλλ9 άγχομαι δεινώς 

έπι τω του γένους όλεθρο/ γένους υ επί γης τό κάλλιστον ήν, σοφία διαλάμ- 

πον, φρονήσει τεθηλός. ευνομίαις ό,νθονν, καλοΐς πάσι κατάκομον. Τις ούχ 

ομολογεί βέλτιστους Έ λ λ η ν α ς άνΟοώποον πάντοτε γενέσθαι; Τις ον πειράται 

προς α ντους άναφερειν εν τοίς συνονσι καλό ΐς. καν ’Ιταλός, καν βάρβαρος ή4; 

Τό νυν περιστατούμενον γένος είναι εκείνο τό όποιον παλαιότερον διέλαμ- 

ψεν επί σοφία, φρονήσει, ευνομία, καλοΐς πάσιν, ονομάζονται Έλληνες, καί 

προς τούς "Ελληνας στρέφονται οί νυν Ιταλοί καί ποτέ βάρβαροι καί εννοεί 

βεβαίως τούς αρχαίους "Ελληνας, ών απόγονοι οί νυν υπόδουλοι. 

Δεν είναι προφανώς άσχετος ντρος την Θείαν Πρόνοιαν ή παραμονή 

τού Σχολαρίου και ουχι του Βησσαρίωνος έν τη 1 Ανατολή καί ή άνάδειςις 

1. Λόγος επι τή αλωσει τής ΙΙόλεως καί τή παραιτήσει τής αρχιερωσύνης, "Α¬ 

παντα, τ. IV, σ. 211,23-25. 

2. Αυτόθι, σ. 213.30-32. 

3. Γεναδίου Θρήνος..., "Απαντα, τ. Γ, σ. 285, 38-39. 

4. Αυτόθι, σ. 2 8 5,29-33. 
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αύτοΰ εις πατριάρχην των υποδούλων, τον τον Χρίστον πενητων, ως ελε 

γεν. Έσώθησαν τά Ιερά καί τά όσια του γένους υπο ανδρος άγιου, σοφού 

και νουνεχούς. 

Γ 

Αί παρατηρήσεις εις τάς οποίας προβαίνω περαιτέρω είναι δευτερευ- 

ούσης σημασίας καί δεν επηρεάζουν τά συμπεράσματα και την αποδεικτι¬ 

κήν άξίαν τής εργασίας* καταχωρίζονται ενταύθα ώς φιλολογικά καθαρώς 

παρατηρήματα ούχί έν πολλοΐς άσχετα προς τον χαρακτήρα τής σχολαστι- 

κότητος. 

Ούτω νομίζω δτι ή φιλολογική μεθοδολογία θά άπήτει τήν χρησιμο¬ 

ποίησή, τουλάχιστον έμφαινομένην διά σχετικών σημειώσεων περί τής 

έκμεταλλεύσεως ή καί άπορρίψεως, όλων των δεδομένων τής συγχρόνου 

βιβλιογραφίας. Καί περί μέν των ?νθΐπών παλαιοτέρων έργων του Ιησουί¬ 

του μοναχού 1. Οΐΐΐ, πέρα τής κυρίας μονογραφίας αύτοΰ περί τής συνόδου, 

άξιολόγων διά τάς ίστορικάς καί χρονολογικάς αυτών εξακριβώσεις (ΡβΓδΟ- 

ιιαίϋίβδ ο£ ΙΕθ Οοιιηοίΐ οί ΕΙογοβοθ δη<1 ΟΗιθγ Εδδδγδ, ΟχίοΓά 1964, 

ένθα έν σσ. 79-94 ειδικόν κεφάλαιον περί Σχολαρίου, ή ΕΐΛ§βηίιΐ8 IV, Ρορβ 

οί ΟΙΐΗδΙίαη υηίοη, Κοηάοη 1961 κ.ά.), τά όποια ασφαλώς γνωρίζει 6 

' συγγρ.— τούτο άλλως τε μαρτυρεί ή σημ. 286 της σ. 179 , δεν τίθεται 

θέμα, διότι επανερχόμενος επί τά αυτά υπηρετεί σταθερώς εκείνος την αυ¬ 

τήν γραμμήν τής μειώσεως των Ανατολικών και εξαρσεως τής ειλικρί¬ 

νειας καί τών καλών υπηρεσιών τού πάπα προς τούς «σχισματικούς», 

μένει δέ πάντοτε μακράν τής ορθοδόξου σκέψεως, ής δεν δυναται να 

έρμηνεύση ώς έκδηλώσεις τάς κατά καιρούς χειρονομίας καί τά διαβήματα 

τών Ανατολικών1. 'Ή παράλειψις τής μνημονεύσεως δεν αποτελεί μέγα μειονέ¬ 

κτημα τής εργασίας. 'Ως επίσης καί τού έργου τού 1. ΌβΟδΓΓβδίιχ, 

Εθδ Οτβοδ £ΐιι Οοηοίΐθ άβ ΓΙ/πίοη, ΕΘΓΓδΓβ-ΕΙοΓβηοθ (1438-1439), ΡδΠ8 

(1970), ένθα συναγοιγή παλαιοτέρων μελετών αυτού βασιζόμενων επι τής 

έκθέσεως του Συροπούλου. 

Προκειμένου όμως περί προσφατωτέρας βιβλιογραφίας περί Βησσαρί¬ 

ωνος, έν ή εκτίθενται απόψεις περί αύτοΰ άπτόμεναι τού περιεχομένου τής 

1. Ούτω το άμετάστρεπτον του Μάρκου Ευγενικού καί τών Όρθοδόξων μετά την 

σύνοδον βλέπει ο>ς προσπάθειαν νά διατηρήσουν ούτοι τάς παλαίάς προλήψεις, 

ένα) οί λατινίσαντες Βησσαρίων καί ό Ισίδωρος Κίεβου άνελάμβανον εργον δυσκολώτε- 

ρον, νά πείσουν τούς Έλληνας νά έπανέλθουν εις τήν Ιστορίαν των (!), <1. Ο ί 1 ί, Ή 

σύνοδος της Φλωρεντίας (έλλην. μετάφρ.), Άθήναι 1962, σ. 414. Τούτο ισχύει καί περί 

τού προσφάτου δημοσιεύματος αύτοΰ: Βγζ&ηίϊΐΐηΐ «ηά Ϊ.Ϊ1Θ Ρ&ρ&ογ 1198-1400, Νθλυ 

Βηιηδλνίοΐζ, Νβ\ν άβΓδβγ 1979, τό όποιον δμως δεν άπτεται τών κατά τήν Φερράραν - 

Φλωρεντίαν. 
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συγγραφής, θά έπρεπε νά μνημονεύηται καί τυγχάνη έκμεταλλεύσεως. Καί 

έννοώ τάς εξής εργασίας έν τώ τόμω «ΜίδΟθΙΙδΠβδ ΜδΓβΐδίϊδ <1ΐ 3ΐυ(Β 

Βθδδδποηθΐ», Ρδάονδ (βάϊίηοθ ΑηΐοηοΓβ) 1976: σ!) 1. ΟΠ1, Τΐιβ 3ίη- 

οβτΐΐγ οί ΒθδδδΓΪοη Μιβ υηΐοηΐδΐ·, σσ. 119-136 (ένθα καί το άπαράδεκτον 

οτι ό «παλαμισμός» έγένετο άφορμή λατινισμού πολλών έν Βυζαντίω άναγκα- 

σθέντων νά ζητήσουν τήν αλήθειαν περί τήν πίστιν αλλαχού), β') 3. I Γ ιιΐ- 

5 Ο 5 6 Γ, ΒΰδδδΓΪοη δΐ8 £'ΐΊθθ1ιΪ8θΙιβΓ Ρδίποί, σσ. 175-185 (ένθα περί 

τών προσπαθειών τού Βησσαρίωνος κινήσεως δυτικής σταυροφορίας), γ') 

Ε. Μ ΐ ο η ί, ΒθδδδΓίοηβ δοπίχδ β δίοιιηί δΐιοΐ οοΠδΙχοΓδίοπ, σσ. 263-318 

(έν σσ. 301-302 περί τής καλλιγραφικής υπηρεσίας τού Ίω. Πλουσιαδηνου 

παρά τώ Βησσαρίων ι), καί δ' ) · (3 ί δ η Α1ϊ)ίηο Η δ ν δ 11 ί Μοάοηΐ, 

Ββδδδποηβ 6 ΡβΓΓδΓδ, σσ. 333-352 (έν σσ. 333-344 περί τών έν Φερράρα 

κινήσεων τού Βησσαρίωνος κατά τήν σύνοδον μετά πλήθους μαρτυριών καί 

βιβλιογραφίας). Χρήσιμον ετι είναι καί τό έργον τού Κ. Μ. 8 θ 1 ΐ ο 11, 

Τΐΐθ Ρδρδογ δηά Πιο Εβνδηΐ (1204-1571). II. ΤΡβ Ρίίίββηίΐι ΟβηίιΐΓγ, 

ΡΕίΙδάβΙρΙιΐδ 1978. 

Τό μνημονευόμενον έν σ. 311 δυσεύρετον άλλως δημοσίευμα τού Α. 

8δ1δ£. Οοηδίδηίίηορίβ βΐ ΡΓδ§·ιιβ οη 1452 (ΡοοΓρδΠβΓδ βη νιιβ 

(Γιιηθ ιιηίοη (Ιβδ Ε§1ίδ6δ), Πράγα 1958, δεν πρέπει ό συγγρ. νά έγνώρισεν 

ες αυτόοΐοπ σ.ι σσ. ζο-4υ, εν αις σημειοι οτι εχόι,οοται η υπο του 

Σχολαρίου συγγραφεισα εκθεσις πίστεως προς τον Κωνσταντίνον Πλάτρην, 

ιερέα έλθόντα εις ΚΠολιν τώ 1452 έκ μέρους τών έν Βοημία αδελφών Ούσ- 

σιτών καί όμολογήσαντα τήν ορθόδοξον πίστιν (βλ. Ζ ή σ η ν, σσ. 183-186), 

έν τή πραγματικότητι έκδίδοται έν σσ. 40-60. Αί σσ. 28-38 περιλαμβά¬ 

νουν τον λίβελλον πίστεως αύτοΰ* άμφότερα τά κείμενα εις νέαν έκδοσιν 

(ή α' έκδοσις υπό Δοσιθέου Ιεροσολύμων). Ή προσφορά τής εργασίας 

τού 8δ1δύ έγκειται επί πλέον καί εις τό ότι εκδίδει καί επιστολήν τής άκε- 

φάλου τότε άλλά μή φρονούσης τά Αατίνων Εκκλησίας ΚΠόλεως πρός 

τούς Βοημούς (σσ. 16-19) άρχομένην: Η ίεροαγία τής /ίωνσταντίνον πόλεως 

Εκκλησία, ή μήτηρ πάντων τών ορθοδόξων καϊ διδάσκαλος, πάσι και έκά- 

στοις τοϊς ένδοξοις άδελφοϊς καί νίοΐς εν Χριστώ άγαπητοϊς, τών Ποεμίων 

τή ύψηλοτάτη κοινότητι τής πόλεως Πράγας...Έν τελεί αύτής υπογράφονται 

ό Νικομήδειας Μακάριος, ό Τορνόβου Ιγνάτιος, ό Φιλιππουπόλεως Ιωσήφ, 

Ακάκιος μητροπολίτης, ό μέγας εκκλησιάρχης Σίλβεστρος Συρόπουλος, 

ό δικαιοφύλαξ καί ίερομνήμων Θεόδωρος Άγαλλιανός καί τελευταίος ο 

καθολ-ικός τής τών ορθοδόξου εκκλησίας διδάσκαλος, ταπεινός μοναχός 

Γ εννάδιος. Συνεκδίδονται αύτόθι (σσ. 63-64, 65-66) καί δύο έπιστο- 

λαί τών Ούσσιτών λατινιστί πρός τήν ΚΠολιν, άπευθυνόμεναι εις τον Κων¬ 

σταντίνον Παλαιολόγον, τώ -ΪΙβνβΓβίκίΐδδίιηο ίπ Οΐιπδίο Ρδίπ Ποηιίηο 

βΐ δδθβΓ(1οϋ Ο θ η η δ ά ί ο Εοοίβδϊδβ §τδββδβ δ ιι ιύι ιώ ο Ρ δ 1 γ ΐ δ γ- 
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ο 1ι α β οί. Μ β ϊ γ ο ρ ο 1 ί ϊ & η ο, Βοοίοπ^υβ ριιΒΙΐοο Οοπδίαηϋηοροΐίδ 
καί τή ϋηινθΓδειβ Εοο1θ81&θ Ογ&603.θ. Επειδή ακριβώς αποδίδονται πρω- 

θυστέρως εις τον Σχολάριον αξιώματα αρχιερατικά, φαίνεται καί έκ των 

κειμένων τούτων ότι ούτος ήτο ό διδάσκαλος καί ό πραγματικός ήγήτο^ρ 

τής Εκκλησίας τής ΚΠόλεως προ τής 'Αλώσεως. Τά κείμενα ταΰτα έχουν 

εξαιρετικήν σημασίαν. 

Ώς προς το θέμα τής άνιχνεύσεως καί άπομονώσεως των μή γνησίων 

έργοον του Τ*. Σχολαρίου έκτος τής έπαγομένης ίσχυράς έπιχειρημ.ατολογίας 

καλόν θά ήτο νά έπεχειρείτο καί γλωσσική - ύφολογική σύγκρισις προς τά. 

άναμφισβητήτως γνήσια* έργον ασφαλώς επίμοχθον καί χρονοβόρον, άλλα 

χρήσιμον. Τά όσα λέγει ό I. Οΐΐΐ1 ύπεραμυνόμενος τής γνησιότητος των φε- 

ρομένων ώς έκφωνηθέντων υπό του Σχολαρίου λόγων έν Φλωρεντία: Ιποίοΐβδ 
1ϋΙβΓ8.ΓΪ9 νοίοΐβ ρβΓδοπ&Ιΐδ, <3ΐοΙάο, νοο&Μειπιιπι. ηβο-οΐ&δδϊοΐβηιιΐδ γθπιγπ 
δοπρί&ΓυπΊ βί. απίβ οί. ροδί οοποίΐίυιη ίηςίΐοευιί, ιιιήοιιιη ειυοί,ΟΓβηϊ μαρ¬ 

τυρούν μόνον επιφανειακήν άντιμετώπισιν του θέμ.ατος, ώς καί τά λοιπά 

προσαγόμενα αυτόθι επιχειρήματα έκ μαρτυριών τού Σχολαρίου. Διαπιστοΰ- 

ται οπωσδήποτε καί έκ πρώτης όψεως ότι τό άπλοϊκώτερον ύφος τών όβε- 

λιζομ,ένων είναι ξένον προς τήν αύστηροτέραν γλωσσικήν ■ έκφρασιν τού 

Σχολαρίου. 

Μέτρον ελέγχου πάντως τών έργων αυτού είναι ετι ή έν τοΐς νόθοις 

έργοίς ύποστηριζομένη άντίληψις ότι πρέπει νά διαφυλαχθή ή συμφωνία τών 

άνεγνωρισμένων πατέρων τής Εκκλησίας, ήτοι ανατολικών καί Λατίνων2* 

ουτ’ έροϋμεν, λέγει ό Ψ’. Σχολάριος έν τή ΓΤαρακλήσει προς τήν ανατολικήν 

σύνοδον, άντιφάσκειν τούς διδασκάλους άλλήλοις, τούτο γάρ πάντα σνγχέειν 

εστϊ και τήν πίστιν πάσαν άρνεϊσθαι... αλλά τήν φαινομένην προβαλλόμενα 

τών διδασκάλων διαφωνίαν; λνσουσι τοίννν αυτήν και μάλα ευκόλως, μάλ¬ 

λον δε και ήδη λελύκασιν (80. οί Λατίνοι) ! Αλλά καί ό ίδιος διατείνεται 

ότι έχει τήν ικανότητα νά έπιχειρήση τούτο εύχερέστατα: και τούτο ούκ έν 

λόγοις δείξω πολλοις, άλλι άρκέσονσιν ώραι δύο ώστε με πεϊσαι πάντας υμάς 

μηκέτι περί τής τών διδασκάΡιων συμφωνίας άμφιγνοεϊν3 *. Ούδαμοΰ ό γνή¬ 

σιος Σχολάριος έπί τού θέματος τής έκπορεύσεως τού άγιου Πνεύματος 

άνεγνώρισε κύρος θεολογικής αλήθειας εις τούς διαφοονούντας Λατίνους. 

Καίτοι ικανόν προ τής συνόδου μελετών τά κατά τό σχίσμα θά έδέχετο εύ- 

1. Οοηοΐΐΐαηι ΠοΓοηϋηυιη, 8βι\ Β, τ. VIII, 1, σ. X. 

2. "Αλλως τε τούτο είναι κατά τόν Η.- Ο. Β β ο Ε έν Η&ηάΙ>ιιοΙι άϋΐ ΚίΓοΙιβη- 

§θδθΜθΙΐίβ, τ. ΙΙΙ/2, 1978, σ. 599, οπερ ώδήγησεν εις τήν υπογραφήν τοϋ "Ορου τής 

Φλωρεντίας. 

3. I. (Η II, ΟΓαίΐοηβδ Οβορ§ϋ δοΐιοΐαπΐ ίπ εοποίΐίο ΠοΓβπίΐηο Ιι&ύϊίμθ, Κόπια 

1964 [ —Οοηοΐΐΐιπη ΠοΓβηΙίηυιη, δβΐ’ϊβδ Β, τ. VIII, 1], σ. 9, ΐ3_ΐδ, 22-24, 33-35. 
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χαρίστως τήν εύρεσιν τρόπου συμφωνίας τών Λατίνων προς τούς 5Ανατολι¬ 

κούς, εγκαίρως διαβλέπει τήν άγεφύρωτον διαφωνίαν καί θεωρεί τόν συμβι¬ 

βασμόν άνέφικτον (Λόγος προς Βησσαρίωνα). Έγένετο λόγος άπό πλευράς 

Όρθοδόξων περί νοθεύσεως τών λατινικών κειμένων άνεξελέγκτως, ώς έβέ¬ 

νετο δικαίως περί τής νοθεύσεούς τών πρακτικών τής Ζ' Οικουμενικής Συνό¬ 

δου, άλλ’ ούχί περί συμβιβασμού τών διδασκαλιών αυτών προς τάς κατηγο¬ 

ρηματικούς άντιθέτους ρήσεις τών Ανατολικών1. Καί έν αυτή τή άλλως υπο¬ 

χωρητική Εκθέσει αυτού προς τούς Λατίνους ό Σχολάριος προσπαθεί νά 

άποδώση εις αυτούς ομολογίαν ότι διά τών δοξασιών των δεν άποκλείουν 

έπί τού Πατρός τήν έννοιαν τής πηγαίας θεότητος, άλλα δεν λέγει ότι υπάρ¬ 

χει ομοφωνία Ελλήνων καί Λατίνων έκκλ. διδασκάλων. Εις (ανεπιτυχή 

κατά τήν δήλωσιν αυτού τού Σχολαρίου) άπόδειξιν συμφωνίας αυτών απο¬ 

βλέπουν άντιθέτως τού Βησσαρίωνος τά έργα2. Ώς είναι δέ επόμενον 

εις τούτο άπεσκόπει ή δήθεν υπό τού Σχολαρίου σύνταξις τών τριών λόγων 

υπέρ τού Λατινισμού (... δς καί λόγους τρεις έξέθετο περί τής εκκλησιαστι¬ 

κής ειρήνης καί τούς άγιους ανατολικούς τε καί δυτικούς έν αύτοις τοΐς λό- 

γοις μάλα γενναίως συμφωνοϋντας άλλήλοις άπέδειξεν, χριστιανικώ- 

τατα δέ είπε κο,ί άγιώτατα τήν ειρήνην λέγων άσπάσασθαι, κατά τήν είδη- 

σιν τού Πλουσιαδηνοΰ, Ζήσης, σ. 408). 

1. Πβ. *Ιω. Δαμασκηνού ’Έκδ. Όρθ. πίστεως, η*; τό δε πνεύμα τό άγιον καί 

έκ τοϋ πατρός λέγομεν καί πνεύμα πατρός όνομάζομεν, έ κ τον υιού δ έ τ ό 

πνεύμα ο ύ λέγομεν, πνεύμα δέ υιού όνομάζομεν ... και δι υιού πεφανερώσθαι 

καί μεταδεδόσθαι ήμϊν όμολογοϋμεν ..., σσ. 30,288-31, 202 (ΚοΙΙθγ): ΡΟγ 94, 832Β- 

833Α. Πβ. καί τόν προς Βησσαρίωνα λόγον του Σχολαρίου, "Απαντα, τ. III, σ. 108, 

καί τό κείμενον τής Μετάνοιας του Συροπούλου (έπί τή υπογραφή του "Ορου), £κδ. Ν. 

Γ. Πολίτου έν ΕΕΒΣ ΑΘ'-Μ', 1972-1973, σσ. 397-398. 

2. ΤΙ έπίκλησις π.χ. ύπ’ αυτού ασαφούς χωρίου τού άγ. Έπιφανίου Κύπρου έν 

Ογ&Ιϊο όο^ιτιαΙ,ϊοΕί (έκδ. Εγπιπ. Οαηδ&Ι έν ΟοηοΟΐαΐΏ ΡΙοΓοηΐϊηιιιη, δθΓΪβδ Β, 

νοί. VII, ί&30. 1, Κοιηα 1958, σ. 57) αίρεται ύπ’ άλλου σαφεστέρου σημειωθέντος υπό 

τού Μάρκου Ευγενικού (έκδ. Ε. Ρ θ I ί ί, αυτόθι, νοί. X, ί&δΟ. 2, Κοωει 21977, σσ. 

52-53). Περί δέ τού τρόπου τούτου εργασίας τού Βησσαρίωνος δίδει ό Σχολάριος έν τω 

προς αυτόν λύγφ τω 1440 τήν εξής εικόνα : ... είτα τω φλοιώ τών δυτικών δίδασκά— 

λο)ν τά τών Ανατολικών ρητά διαλλάξαι βουλωμένος, παρήκας μεν τά τήν μεγίστην απο¬ 

ρίαν ποιονντα, έσίγησας δέ τά δεύτερα, τά δέ δι Υιού λέγοντα προΐέναι τό Πνεύμα μό¬ 

νον λαβών, ούδενός έμνήσθης τών άλλων, σ. καθάπερ τις έξήγησις έκείνοιν είναι δοκει... 

προσθείς δ’ οτι καί τό διά τον Υιού τοΐς ' Λνατολίκοϊς πάσι λεγόμενον αίτιον δείκνυα ί 

καί αυτό τόν Υιόν, συμπεραίνεις οτι μίαν πάντη καί τήν αυτήν περί τών προκειμένων 

εχουσι γνώμην οί τής έκκλ.ησίας διδάσκαλοι, καί πάντες τόν Υιόν αρχήν καί αιτίαν τού 

Πνεύματος είναι πιστενουσιν... ώσπερ οϋν έν τοίς διδασκάλοις άτελή τινα καί βεβιασμέ- 

νην τήν συμφωνίαν σννέθηκας, οΰτω δή καί ή τών εκκλησιών άπήντησεν ένωσις σοί τε 

καί οϊς έχρήσω συνεργοϊς τών τοιούτων ("Απαντα, τ. III, σ. 109, ο-ΐο, 15-19, 32_34). 
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Είδικώς ώς προς το θεωρούμενον ώς μή γνήσιον ύπ’ άρ. 8 εργον: Λό¬ 

γος απολογητικός του Σχολαρίου κατηγορουμένου επί λατινισμω (σσ. 420- 

42ί}, φερόμενον ανεπίγραφου καί άνωνύμως έν τω κώδ. ν&Ι. £Γ. 1823, 

φφ. 211-218, καί καταλαμβάνον εκτασιν ένός τετραδίου αύτογράψου του 

συγγραφέως αύτοΰ, οπερ άποδίδοται υπό του Ο. ΜβΓΟ&ΐί καί των εκδοτών 

του Σχολαρίου εις τον κάλαμον αύτοΰ1, νομίζω οτι τά υπέρ τής μή γνησιό- 

τητος αύτοΰ επιχειρήματα του συγγρ. είναι ασθενή. Θά ήτο χρήσιμον κατ’ 

αρχήν άν παρετίθετο έν πανομοιοτύπω έν δείγμα τουλάχιστον τής γραφής 

του τετραδίου τούτου προς σύγκρίσιν πρός έτερον ομοίως παρατιθέμενου 

αύτόγραφον του Σχολαρίου/Όσον καί άν ό ενδεχομένους χαλκεύσας έπιτυγχά- 

νη εις τήν μίμησιν τής γραφής του Σχολαρίου, ώς δέχεται ό συγγρ., θά έμφα- 

νίζη οπωσδήποτε καί άκουσίας αποκλίσεις. Κατόπιν τό οτι φέρει τό τετρα¬ 

δίου διαγραφάς καί συμπληρώσεις είναι τούτο ισχυρά μ.αρτυρία οτι είναι 

αύτόγραφον,- αλλά καί τό οτι στερείται επιγραφής σημαίνει ότι εύρίσκεται 

είσέτι εις τό στάδιον του αύτοσχεδιασμοΰ. Έάν έπρόκειτο περί συντάξεως 

νόθου κειμένου, καί αί μεταβολαί θά ή σαν οίκονομικώτερα.ι καί οπωσδήποτε 

δεν θά παρελείπετο νά τιτλοφορηθή τό εργον ήχηρώς πρός έξαπάτησιν. Αλ¬ 

λά καί ώς πρός τό περιεχόμενον δεν περιέχει τι έπιβαρυντικόν του Σχολαρίου. 

Δεν άποκλείεται νά κατηγορήθη πράγματι ούτος επί λατινισμω ψευδώς υπό 

άνθρώπων παρεξηγησάντων τον σκοπόν, δι’ όν έπεδόθη εις τήν έκμάθησιν 

τής Λατινικής, καί τάς προθέσεις αύτοΰ έπαινοΰντος τούς Λατίνους επί κτή- 

σει (ελληνικής) παιδείας καί συγγινομένου αύτοϊς2. 

Αύτή είναι καί ή αιτία τής συντάξεως του έργου. ’Ίσως καί ενταύθα 

πρόκειται περί τής αύτής προσπάθειας, ήτις διαφαίνεται καί έν τή έπιτιμη- 

τική επιστολή του Εύγενικοΰ, όπως συκοφαντηθή ό Σχολάριος καί άποδυ- 

ναμωθή ή παράταξις των Όρθοδόξων. 'Η διδομένη διά τής παρούσης απο¬ 

λογίας άπάντησις είναι άποστομωτική καί σύμφωνος πρός τήν γνωστήν 

καί εξ άλλων πηγών στάσιν τοΰ Σχολαρίου: καί δη πρώτον έρωτητέον 

1. ’Έχει έκδοθή τό έργον έν τοΐς "Απασι, τ. I, σσ. 376-389, τό δέ περί τής άπο- 

δόσεως εις τον Σχολάριον βλ. αυτόθι, προλεγόμενα, σσ. XXXVII καί Εν. Τό αύτόγραφον 

τοΰ Σχολαρίου έδέχθη πρό τίνος καί ό Ρ. Ο Λ η & γ I, Βοάίοβδ νβΐίοαηί Ογ&οοϊ, οο<Μ. 

1745-1962, τ. I, Ιη ΒίΙιΗοΟίθοα Υ&Ιΐθ9η& 1970, σ. 237. 

2. Τοΰ θαυμασμού των Τταλών δεν έξέφυγεν ουδέ ό όρθόδοξος Ίω. Ευγενικός, νο- 

μοφύλαξ, επαίνων έν έκφράσεσιν («Πλάτανος)) καί «'Ρήγες έν παραδείσω») έργα της 

δυτικής αίσθησιοκρατικής τέχνης (βλ. 3. Ε. ΒοίδδΟΠ&άβ, ΑηβοάοΙα ηονα, 1844, 

σσ. 331-335, 340-346, καί Δ. Ίω. 11 ά λ λ α ν, Αί αίσθητικαί ίδέαΐ τών Βυζαντινών πρό 

τής 'Αλώσεως (1453), έν ΕΕΒΣ ΛΔ', 1965, σσ. 320-321). Καί υπό τό όνομα τοΰ Μάρ¬ 

κου Εύγενικοΰ φέρεται έκφρασις τής Κοιμήσεως Έφραίμ τοΰ Σύρου, οΰσης ιταλικής 

τεχνοτροπίας (Πάλλας, αύτόθι, σ. 326). 
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αυτούς, όσοι σαθρούς ημάς περί την πατοφαν πίστιν καί ον παντάπασιν 

ακριβείς άποφαίνονται, που καί πότε παραγνμνωσάντων ημών αυτοϊς την 

Ιδίαν δόξαν, τούτο μαθόντες κατηγορονσιν ον γαρ αν μαθεϊν ειποιεν σ ι- 

γώντων ημών1 ...σνκίνην ό φασιν επικουρίαν ζητοϋσι καί καλά¬ 

μινη βακτηρία τό παν τούτο σώμα τής κατηγορίας έρείδονσι- καί τί γάρ 

άλλο, φασίν, αντώ βονλομένω ή τών Ιταλών σπουδάζεται γ λ ώ τ τ α2; 

... ήμεϊς δε τοσοντον άπέχομεν άμαρτάνειν όμολογεϊν έν οΐς εκείνους έπαινοϋ- 

μεν έν δίκη, μηδένων άλλων καθαπτόμενοι φανερώς... δι ά τους μέν παρ' ε¬ 

κείνο ις αγροίκους σοφιοτέρους εστιν όράν τών τήδε σπουδαίων, τούς δέ 

παρ' ήμΐν *Ελληνας όνομα μόνον όντας καί πλήν δυοϊν τινών ή τριών 

τους άλλους ουδέ γραμματιστάς είναι τε καί λέγεσθαι δνναμένους3 *. Καί έν 

τέλει: έπεί δ' εκείνα κατηγορονσιν, α δήπου κεκτημένονς ή κεκτήσθαι δο- 

κοϋντας καί Θ ε ω καί πάσ ιν ά ν θ ρ ώ π ο ι ς έπάναγκές έ στ ιν 

άπη χθ ή σ θ α ι (-ήναι βίΐ.), ον δεϊν ήγησάμεθα σιωπάν ώσπερ σννομο- 

λογοϋντες τώ ψενδει καί τοΐς τοιοντοις όνείδεσιν ώς εύεργετήμασι χαίροντες..Λ 

5'Αλλωστε κατά τό περιεχόμενον εύρίσκει ή Απολογία ομοιότητας 

καί πρός τήν έπ. β' (Τοΐς όμιληταΐς) τοΰ Σχολαρίου τής συλλογής τοΰ κώδ. 

Ε&ιιγ. 74, 135. Καί ενταύθα διαμαρτύρεται ούτος διότι ελαφρά τή συνειδήσει 

προσάπτουν οί συκοφάνται αύτώ μομφήν επί λατινισμω, επειδή επιθυμών 

νά προτρέψη τούς ομοφύλους πρός κτησιν * Ελληνικής παιδείας προβάλλει 

αύτοϊς τούς Ιταλούς, τούς ποτέ βαρβάρους οΐτινες νΰν μελετούν τήν Ελλη¬ 

νικήν σοφίαν καί έλληνίζουν καλλίτερου τών συγχρόνων Ελλήνων (παρα- 

τήρησις δυστυχώς μή παύσασα καί σήμερον άφισταμένη τής πραγματικότη- 

τος): καί γένη μέν Ιταλών ταϊς τών λόγοον έπιστήμαις προσέχουσι, τα πρότε- 

ρον νφ' ημών έν μοίρα, τεταγμένα βαρβάρων... καί οι μέν τής ήμετερας φω¬ 

νής φροντίζονσιν καί μεγίστων τιμών αύτοϊς αφορμή τό δόξαι γονν ελληνί- 

ζειν, ήμεϊς δέ τής ήμετέρας ού συνίεμεν γλώττης, καί νυν έν Ίταλοϊς Έλλη¬ 

νες τών έντανθα βελτίονς. Έώ δέ τήν άλλην εκείνων σοφίαν, καθ' ήν ούδε- 

νός τών παλαιών απολείπονται. Έρώ γάρ τάληθή, καν μυριάκις λατινίζειν 

με φώσιν οί συκοφάνται, οι τό μϊσος άλλως ονκ έχοντες καί τον φθόνον έκ- 

πλήσαι επί τάς διάβολός καταφενγονσι καί δυσμενές ηγούνται τό φίλον καί 

σφίσιν αύτοϊς έκπολεμονσι τους επί καιρόν σνμμαχήσοντας 

καί περαιτέρω διασκεδάζων τάς διαβολάς άπολογεΐται καί ομολογεί: Άλλ' 

1. "Απαντα, τ. I, σ. 379, 34-38. 

2. Αύτόθι, σ. 381, ιι_ΐ3. 

3. Αύτόθι, σ. 886,13-14,31-34. 

4. Αυτόθι, σ. 389, 2ΐ_24. 

5. Έκδ. Σπ. Λάμπρου, Π.II., τ. Β', σσ. 272-281 = 

403-410. 

Άπαντα, τ. IV, σσ. 
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ουδέ τής των λόγων επιστήμη εκείνους Θανμάζων καί τής έν τοϊς δόγμα- 

σιν αλήθειας ευθύς ηγούμαι κυρίους, καί καθάπερ τής άλλης σοφίας, οντω 

καί τής περί την πίστιν ακρίβειας άποφαίνομαι τούς ήμετέρους ελαττον εχειν 

εκείνων' ήμϊν γάρ άνεν σοφίας ήστινοσοϋν έξεστιν επί τάς κοινάς καταφεύ- 

γειν δόξας καί τοντφ μόνω νικάν νπ εκείνων έγκαλονμένοις καί κρατεϊν 

ωστ ασφαλώς έχομένοις...1 2. Καί. περιλαμβάνεται μέν ή επιστολή αύτη εις 

την συλλογήν των 18 έπ., ών τίνας ό συγγρ, κατατάσσει εις τά αμφιβό¬ 

λου γνησιότητας έργα του Σχολαρίου (σσ. 389-392), άλλ’ είδικώς περί αυ¬ 

τής ούδέν τεκμήριου περί μή γνησιότητος προσάγεται ούδέ είναι δυνατόν 

μετά άποδεικτικότητος νά άμφισβητηθή ή πατρότης αυτής. 

Δεν είναι λοιπόν στοιχείου άμφισβητήσεως γνησιότητος ή εμπεριεχό¬ 

μενη έν τω Λόγφ απολογητικοί μνεία τής άποδόσεώς ποτέ υπό άμαθών 

εις τον Σχολάριον τής κατηγορίας του λατινόφρονος. Τούτο ομολογεί καί 

αλλαχού, είς αναμφιβόλου γνησιότητος έργου, τό σωθέν αύτόγραφον από¬ 

σπασμα του λόγου προς Βησαρίωνα (Ζήσης, σσ. 107 καί 283-285), 

ότι ύπέστη, ούχί διότι απλώς έσπούδαζε τήν Λατινικήν, άλλ’ επειδή προ 

τής συνόδου ·. έμφορούμενος πνεύματος εύρυτέρας καί άνεπηρεάστου έξετά- 

σεως των πραγμάτων έμελέτα τά θεολογικά έργα των Λατίνων διδασκάλων 

πρός σχηματισμόν ιδίας άντιλήψεως καί ενίοτε άνελάμβανε καί εργον δια- 

σκεδάσεως ασυστάτων κατ’ αυτών κατηγοριών. Τούτο ύπήρξεν αφορμή κα¬ 

ταφοράς κατ’ αύτοΰ, ώς όμ.ολογεΐ: δι ά δή καί λατινόφρων ήκουον. 

καί οι φθονονντες εντεύθεν ενφνώς έπεχείρουν ούκ εχοντες όθεν έπι- 

βονλεύσουσι... τότε δή τά μέν Λατίνων σέβων καθάπαξ, των Λ ήμετέρων 

καταφρονών καί σαφής πολέμιος ών ένομίσθην,.Λ.'Ίσως αί κεναί αλλά δια- 

τυπωθεΐσαί ποτέ υπό αντιπάλων του Σχολαρίου συκοφαντίαι επί λατινισμώ 

ήσαν ή εύλογοφανής άφορμή του διασυρμοΰ αύτοΰ διά τής άποδόσεώς είς 

αυτόν τών νόθων καί παρεγγράπτων συγγραμμάτων, τά όποια ούτε ευρύ¬ 

τητα αντιλήψεων μαρτυρούν ούτε ειλικρινή διάθεσιν θεολογικής σοζητψ 

σεως, άλλ’ είναι κήρυγμα άνεπιφύλακτον υπέρ τών σκοπών των Λατίνων. 

Είς τούτο ασφαλώς ώδήγει τινάς καί τό ότι διά λόγους άκαιρίας ελεγέ ποτέ 

(ό γνήσιος Σχολάριος) ότι δεν ονομάζει τούς Λατίνους αιρετικούς, άλλ’α¬ 

φήνει τούτο είς τήν κρίσιν του Θεοΰ3. 

Τής συλλογής τών επιστολών του κωδ. Εεαιι*. 74, 13 ή πατρότης άμφισ- 

βητεΐται υπό του συγγρ., άλλ’ επειδή τά προσαγόμενα τεκμήρια δεν έχουν 

άποδεικτικήν ίσχύν έπί όλων τών έπιστολών διά τούτο κατατάσσει αύτάς 

1. Αυτόθι, σσ. 275, 21-22,27 - 276, 4, ιο_ια (Λάμπρος) = σσ. 405, 3ΐ_52, 37 - 406, 6, 

13-18. ("Απαντα). 

2. "Απαντα, τ. III, σ. 116, 18-20, 26-27. 

3. Απολογία σύντομος, 12 : "Απαντα, τ. III, σ. 95, 18-30 (τω 1448/9). 
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εις τά αμφιβαλλόμενα καί ούχί είς τά νόθα έργα. Κυρίως προσβάλλεται ή 

γνησιότης τών έπ. 5, 11 καί 15. Πλέον ύποπτος έξ αυτών θεωρείται ή έπ. 

15 απευθυνόμενη τω πάπα Εύγενίω, ώς περιέχουσα πληθύν κολακευτικών 

αποστροφο>ν πρός αυτόν, άν καί καί ό Ευγενικός αυτός, άρχομένης τής συνό¬ 

δου τής Φερράρας, είς προσφωνητικόν λόγον πρός τον πάπαν, άπευθυνθέντα 

είς χρόνον άνύποπτον καθ’ όν δεν ήτο δυνατόν νά προβλεφθή ή πορεία καί 

η εκβασις τών συζητήσεων, δεν έφείσθη φιλοφρονητικών φράσεων πρός 

αυτόν.*Η έπ. 15 είναι συστατική πρός τον πάπαν μονάχου Λατίνου, όστις ονο¬ 

μάζεται αδελφός Λοδίζιος νδε Ταρβνζιος. Έπί του χαρακτηρισμού άδελ,φός 

βασίζει ό συγγρ. τήν σκέψιν μήπως καί ό γράψας τήν επιστολήν είναι μονα¬ 

χός (ώς όνομάζων τον συνιστώμενον άδελφόν) καί άρα δεν πρόκειται περί του 

Σχολαρίου, λαϊκού όντας κατά τον χρόνον τής συνόδου καί πολύ μετά ταΰτα. 

(σ. 391). Νομίζω ότι τό αδελφός άποδίδει τον άλλως γνωστόν φρέριον, ονομα- 

σιαν χρησιμοποιουμένην πρός δήλοισιν Λατίνων μοναχών καί υπό τών λαϊ¬ 

κών του Βυζαντίου, του Κωνστ. Άκροπολίτου καί του Δημ. Κυδώνη π.χ. 

Δεν άμφισβητεΐται ότι ό άντιγράψας τάς 18 έπιστολάς ταύτας γραφεύς 

είναι Λατίνος ελληνομαθής (άλλως τε τούτο μαρτυρεί τό ότι μετέτρεψε τό 

έπώνυμον Κουρτ έ σ η ς τής επιγραφής είς Κουρτ έξης, ώς σημειοΐ ό 

συγγρ., σ. 390) και διά τούτο ήλλοίωσεν επίτηδες καί τήν επιγραφήν τής 

έπ. 18, ώς όρθώς παρατηρεί ό συγγρ. έν σσ. 391-392. Ούδέ διευκρινειται 

ύπό τών εκδοτών τών Οβυντβδ οοίηρίθΐβδ τί έννουν ούτοι λέγοντες περί 
του κώδ. (τ. IV, σ. XXVII) ότι θά ήτο δυνατόν νά έκληφθή ώς αύτόγραφος. 

Τπάρχει όμοιότης γραφής πρός τά σωθέντα αύτόγραφα του Σχολαρίου ή 

απλώς φέρει διαγραφάς καί διορθώσεις χειρός συμπιπτούσης πρός τήν του 

Σχολαρίου; Πάντως τό περί νοθεύσεως πρέπει νά έξετασθή έπί μιας έκα¬ 

στη ς επιστολής ιδιαιτέρως. 

Τό φερόμενον έν τή συλλογή ταύτη τοΰ λαυρεντιανου κωδικός καί άλλα- 

χοΰ τής μη αυτογραφου χειρογράφου παραδόσεως σπανίως έπώνυμον τοΰ 

Σχολαρίου Κουρτέσης, τό όποιον ούτος είς τά αύτόγραφά του ούδέποτε έχρη- 

σιμοποιησεν, οβελίζει ό συγγρ. ώς τελείως ξένον πρός αύτόν καί άποδοθέν 

εις τον Σχολάριον υπο των Λατίνων επιχειρούντων νά δημιουργήσουν σύγ- 

χυσιν περί τό όνομα αύτοΰ καί διά λατινικής προελεύσεως έπιονύμου νά 

φέρουν εγγύτερον αύτόν πρός τον φιλολατινισμόν (σσ. 69-72, 390). 

Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος νά συνδέσοηι,εν πρός λατινικούς κύκλους 

την προελευσιν τοΰ έπωνύμου τοΰ άλλως σταθερώς φέροντος τό οικογενεια¬ 

κόν έπί θετόν Σχολάριος. "Ηδη είναι γνωστόν έν τή βυζαντινή δημώδει γλώσ- 

ση τό Γαλλικής ή Ιταλικής προελεύσεοις κουρτέσης σημαίνον τον κομψευό- 

μενον1, έκεΐθεν δέ καί τό έπώνυμον Κουρτέσης, τό όποιον φέρει προ τοΰ 

1. Φ. Κουκουλ έ, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, τ. Δ', έν ΆΘήναις 1951, σ. 745. 
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Σχολάρίου, τώ 1380, έν Πελοποννήσω ό ίερεύς καί νομικός Βασίλειος Κουρ¬ 

τέσης1 2, μαρτυρεΐται δέ καί έν Β. Ήπείρω3. Και παλαιοτερον, ώς με πλη¬ 

ροφορεί ό καθηγητής κ. Ν. Β. Τωμαδάκης. δν καί εντεύθεν ευχαριστώ^, α¬ 

παντά Κουρτέσης έν χουσοβούλλω του Ανδρονίκου Β του έτους 1321 υπέρ 

τής έκκλησίας Ίοιαννίνων3. Καί μεταγενέστερον, κατα τον αυτόν, οικογέ¬ 

νειαν Κουρτέση (1564) Κυπριακήν, έτέραν Κρητικήν (1663) καί άλλην εκ 

Λεχαινων ώς καί αγωνιστήν έξ Αττικής πεσόντα τω 1826 Αθανάσιον 

Κουρτέσην γνωρίζει δ Λ. X. Ζ ώ η ς, Λεξικόν Ιστορικόν καί λαογραφικόν 

Ζακύνθου, σ. 326. Έκ του έπωνύμου έπλάσθησαν καί τοπωνύμια έν Πελο¬ 

ποννήσω, Ήπείρω και Θεσσαλία Κουρτέϋα, ή καί Κονρτέσι, τό. Έφ’ όσον 

λοιπόν πρόκειται περί ονόματος χρησιμοποιούμενου ήδη έν Βυζαντίω και 

ώς προσηγορικού καί ώς κυριωνύμου, τό Κουρτέσης δεν έχει πρόδηλον καί 

άνευ σκέψεως τήν λατινικήν ταυτότητα, όιστε άποδιδομενον εις τον ,Σχο- 

λάριον νά άποσπα αυτόν τού Βυζαντίου καί νά συνδέη προς τούς Λατίνους. 

Ίσως ήτο έπώνυμον άνήκον εις τον Σχολάριόν προς μητρός ή άπεδιόετο 

εις αυτόν, νεαρόν καί εύγενή, ώς κοσμητική προσωνυμία καί έπέ^ησε μετά 

ταύτα. 

Αί ανωτέρω ασήμαντοι παρατηρήσεις δεν μειοΰν ασφαλώς τήν αξίαν 

τού βιβλίου τού καθηγητοΰ Θ. Ζήση, τό όποιον, πέρα τής επιστημονικής 

συμβολής, θά ήτο άναμφισβήτου χρησιμότητος οποτεδήποτε και άν ενεφα- 

νίζετο, άποκτα όμως σήμερον ιδιαιτέραν έπικαιρότητα, ότε άναζωπυρεΐται 

ή σκοπιμότης περί έλευθέρου διαλόγου καί θεολογικού «ανοίγματος» προς 

τούς Δυτικούς, προς υπεύθυνον διαφώτισιν των Ελλήνων περί των ιερών 

αγώνων καί τής σταθεράς προσηλώσεως των πάτερων καί μεγάλων διδα¬ 

σκάλου ημών εις τα πάτρια. 
ΣΤΑΤΡΟΣ ΙΩ. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ 

1. Σ. Κουγέας, Ελληνικά Ε', 1932, σσ. 251-252. 'Υπετέθη καί αλβανική 

καταγωγή του ονόματος, ήν απορρίπτει ό Κ. Ή λ ι ό π ο υ λ ο ς, Αθήνα ΝΒ , ^1948, 

σ. 173, δεχόμενος παραγωγήν έκ του προβηγκιανού ΟΟΠΓΐβδ, του δηλοΰντος τον αβρόν, 

φιλόφρονα, έράσμιον. 

2. Π. Πουλίτσας, ΕΕΒΣ Ε', 1928, σ. 96. 

3. Σ π. Λάμπρος, ΝΕ ΙΒ', 1915, σ. 39, Ε. Ό δ 1 §' β Γ, Εβ^βείβα IV, σσ. 

87-88, άρ. 2460. 
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Δωδώνη 

Δωδ. Χρον. 

ΕΕΒΣ 

ΕΕΘΣΠΘ 

ΕΕΣΜ 

ΕΕΦΣΠΘ 

= > Αρχει ον Εύβοϊκών Μελετών (περ.), Άθήναι. 

— Αρχείο ν Θεσσαλικών Μελετών (περ.), Βόλος. 

= {περ.), Άθήναι. 

— (πεο.), "Αγιος Νικόλαος Κρήτης. 

= ’Όργανον τής Άνθρωπολογικής Εταιρείας Ελλά¬ 

δος (περ.), Άθήναι. 

= Άρχείον Πόντου (περ.), Άθήναι. 

= {περ.), Θεσσαλονίκη. 

= Γρηγόριος ό Παλαμάς (περ.), Θεσσαλονίκη. 

— Δελτίον Έραλδικής καί Γενεαλογικής Εταιρείας 

Ελλάδος (περ.), Άθήναι. 

= Μηνιαία επιθεώρηση του βιβλίου (περ.), Άθήναι. 

= Δελτίον τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας 

τής Ελλάδος (περ.), Άθήναι. 

=Εταιρείας Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Μελε¬ 

τών (περ.), Άθήναι. 

= Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (περ.), 

Άθήναι. 

= Δελτίον Χριστιανικής καί Αρχαιολογικής Εταιρείας 
(περ.), Άθήναι 

= Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανε¬ 

πιστημίου Ηωαννίνων. 

= Δωδεκανησΐακά Χρονικά (περ.). 

= Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών (περ.), 

Άθήναι. 

= Επιστημονική Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανε¬ 

πιστημίου Θεσσαλονίκης (περ.), Θεσσαλονίκη. 

— Έπετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών 

(περ.), Άθήναι. 

— Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

* Συνετάχθη υπό Στυλιανού Κ. Λ α μ π ά κ η, φιλολόγου. 
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ΕΘ 

Εθνογραφικά 

ΕΙ'ΔΣΧΑ 

ΕΙΝΣ 

ΕΚΕΕ 

Ελληνικά 

ΕΦ 

ΗΕ 

Θεολογία 

Θησαυρίσματα 

Θρακικά 

ΘΧ 
Ιλισός 

Κάρπαθος 

Κερ. Χρ. 

ΚΛ 

Κληρονομιά 

Κρητολογία 

ΚΣ 

κχ 
Λαογραφία 

ΛΔ 

Λεσβιακά 

ΛΣ 

Μακεδονικά 

Μαντατοφόρος 

Μνημ,οσύνη 

Μνημών 

Μοναστηρ ιολογία 

ΝΕ 

ΝΠ 
Ό Έρανιστης 

’ Ονόματα 

ΓίΑΑ 

ΠΑ'ΔΣΠΣ Α',Β' 

Παρνασσός 

ΠΑ'ΣΗΣ 

=Εκκλησία και Θεολογία (πεο.), Άθηναι. 

= (περ.), Ναύπλιον. 

— Εισηγήσεις τοϋ δεκάτου Διεθνούς Συνέδριου Χρι¬ 

στιανικής Αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη 1980 [«Ελ¬ 

ληνικά», Παράρτημα 26]. 

= Έπετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών (περ.), 

Άθήναι. 
= Έπετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (περ.), 

Λευκωσία. 

— (περ.), Θεσσαλονίκη. 

— = Εκκλησιαστικός Φάρος (περ.), Άθηναι. 

— Ηπειρωτική Εστία (περ.), Ιωάννινα. 

— (περ.), Άθηναι. 

— (περ.), Βενετία. 

— (περ.), Άθηναι. 
= Θεσσαλικά Χρονικά (πεο.), 5Αθηναι. 

= (περ.), Άθηναι 

= (περ.). 

=Κερκυραϊκά Χρονικά (περ.), Κέρκυρα. 

=Κυπριακός Λόγος (περ.), Λευκωσία. 

— (περ.), Θεσσαλονίκη. 

— (περ.), 1 Ηράκλειον Κρήτης. 

Κυπριακαί Σπουδαί (περ.), Λευκωσία. 

— Κεφαλληνιακά Χρονικά (περ.), Άργοστόλιον. 

— Δελτίον τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας 

(περ.), Άθηναι. 
= Λεξικογραφικόν Δελτίον ('Ιστορ. Λεξικού Ακαδη¬ 

μίας, περ.), Άθηναι. 
= Περιοδικόν της Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών, Μυ¬ 

τιλήνη. 
=Άακωνικαι Σπουδαί (περ,), Άθήνχι. 

— (περ.), Θεσσαλονίκη. 
= ΒιιΠΰΙίη οί ΜοάβΓη ΠΓβοΚ 8ί.ιι<Ηοδ, Βΐπτ)ϊη§ϊΐ3Γη. 

= (περ.), Άθηναι. 

= (περ), Άθηναι. 

= (περ.), Άθηναι. 

= Νέα Εστία (περ.), Άθηναι. 

— Νέα Πορεία (περ.), Θεσσαλονίκη. 

= (περ.), Άθηναι. 

= (περ.), Άθηναι. 
= Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών (περ.), Αθηναι. 

= Πρακτικά τοϋ Α' Διεθνούς Συνεδρίου· Πελοποννη- 

σιακών Σπουδών, τ. Α', έν Άθήναις 1996-1978, τ. 

Β', αυτόθι 1978 [^Πελοποννησιακά, Παράρτημα 6]. 

— (περ.), Άθηναι. 
= Πρακτικά Α' Συνεδρίου Ήλειακών Σπουδών [= 

Πελοποννησιακώ, Παράρτημα 7]. 

5 - 8 -1981 

ΠΑ'ΣΘΣ 

ΠΑ'ΣΜΣ 

Πελοποννησιακά 

Πέταλον 

ΠΙΕ'ΔΣΒΣ 

Σερραϊκά Χρονικά 

Σύμμεικτα 

ΤΑΜΚΒ 

ΤΠ 

ΦΓ 

Φιλ.Πρωτ. 

Χιακά Χρονικά 

Α8 

ΒΕ 

ΒΜΠ8 

Β-Νά 

ΒοΙΙ. ΟτΓοί,ί. 

Βδ 
Βγζ&ηίΐηοδ1&νΐοίΐ 
ΒγζοηΤιοη 
Βγζδί, 

ΒΖ 
ΒΟΡ 
ΕίΠΘΓΐίθΙ 

ΟΙοΗα. 

ΠΟΤΕ 

ΠΕΒ8 

,ΙϋΒ 

ΟΟΑ 
ΟΟΡ 

ΕΕΒΣ, Μι V 

— Πρακτικά τοϋ Α' Συνεδρίου Θεσσαλικών Σπουδών, 

1978 [=ΘΣ ΪΓ']. 
= Πρακτικά Α' Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών [ — 

Πελοποννησιακά, Παράρτημα 5]. 

= (περ.), Άθηναι. 
=Συλλογή ιστορικού ύλικοϋ περί τής νήσου Άνδρου 

(περ.), Άνδρος. 
= Πρακτικά του ιε' Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινών 
Σπουδών, τ. Τ. Τέχνη καί Αρχαιολογία,’Αθήναι 1979, 

τ. IV. Ιστορία, Άθηναι 1980. 

— (πεο.), Άθηναι. 
— Περιοδική έκδοσις Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών» 

Άθηναι. 
= Τιμητικόν αφιέρωμα είς τον μητροπολίτην Κίτρους 

Βαρνάβαν, Άθηναι 1980. 

= Γ'Υδωρ έκ πέτρας. Περιοδική έπιστημονική έκδοσις 
Κέντρου Μελέτης Όρθοδόξου Πολιτισμού, Αγ. Νι¬ 

κόλαος Κρήτης. 
—Φωκικά Γράμματα (περ.), Άμφισσα. 

= Φιλολογική Πρωτοχρονιά (περ.), Άθηναι. 

= (περ.), Άθηναι. 
^ΑΜα 8Μαιη&, Α Εονϊβλν οί Ηιβ Αδδοοίδ,ίΐοη οί 
ΕΙΙΤιο-ΗβΠβηίο δίικίΐβδ (περ.), Αάάΐδ ΑΒΒβΒα. 

= Β}Γζ&η1:ΐηΐδο1ΐθ ΓοΓδοΒαη^&η (περ.), Αηΐδί,βΜ&ιη. 

= Βγζαηίΐηβ &ιΐ(Ι Μοάβηι ΠΓββΙί δΠκϋβδ (περ.), 

Εοηάοη. 
= ΒγζαηίίηΪ5θ1ι-Νβιι§·ποοΜ5θ]ι.β ά&ΟΛϋοΙιβΓ (περ.), 

Άθηναι. 
= Βο11βίίίηο άοΐΐα Βοάία Οβ03 (Β ΠΓθΠ&ί6ΐτ&ί& 

(περ.), Κοιηα. 
— Β&Ιοαη δΐυάίθδ (περ.), Θεσσαλονίκη. 

= (πεο.), Πράγα. 

= (περ.), Βρυξέλλαι. 
= Βγζαη1ίηβ δίικϋβδ / ίΚικϊθδ Β^ζ&ηίίπθδ (περ.), 

Απζοηο. 
= Βγζ&ηίίηίδθΙιθ ΖβϊΙδοΗπίί (περ.), Μονάχον. 

= ΒιιτηΒίΐΓίοη Ο&ΐίδ ρ&ρβΓδ (περ.), ϋ.8.Α. 

= (περ.), Μαάήά. 
=Ζβίίδο1ιπίί ίϋΓ ^πβοΐιΐδοΐιβ υηά Μβΐηΐδοΐιβ 

8ρι*οο1ιβ (περ.), ΠδΠϊη§βη. 

= Τ1ιβ ΠγοοΕ ΟγΙΙιοιΙοχ ΤΙιβοΙο^Ιο&Ι Κονίονν (περ.), 

υ.δ.Α. 
= ΠΓβ6ΐί, Κοιηειη. δηά. Βγζαηίΐηβ δίυάίβδ (περ.), 
ϋ.δ.Α. 

— άο,ΙΐΓΠϋοΙι (Ιθγ ΟδίβΓΓβΐοΙιΐδοΗβη. Βγζ&ηίϊηϊδΙΠν 

(περ.), ΜΤβη. 

= 0ποηί3ΐϊο. Οΐιπδίίαηα ΑποΙοοΙει, Κοπι&. 

= Οποηία1ϊ& ΟΜδίΐ&ηο. Ρβποιϋοει (περ.), Εοηια. 

30 
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ΚΕΒ 

Κ£8ΕΕ 

ΗΜ 

Η8ΒΝ 

δοΓΐρΙοπυιη 
8Ρ 
ΤΜ 
ννΓ 
ΖΒ 

ΖΡΕ 

ΖΚ 

= Κβνϋ6 (1θ5 Είαάθδ Β^ζαηίίηοδ (περ.), ΡίΐΓϊ$. 

= Β.βνυβ άβδ Είιιάθδ διιά-Εδί, ΕυΐΌρββηηθδ (περ.), 

ΒιιοιίΓβ^ϋ. 

=Η1ιβιηΐδθ1ιβ5 Μυδβυηι (περ.), Γερμανία. 

= Κ»νΐ5ί& άί δΐιιάΐ Βΐζ,&ηίΐαΐ β ΝβοβΙΙβηίοΐ (περ.), 
Ρώμη. 

= (περ.), Βρυξέλλαι. 

—8ϋ<Ιθ8ί-ΡθΓ8θ1ιιιη£βη (περ.), Γερμανία. 

= Τι·&ν&υχ βί ΜβΐΏΟΪΓβδ (περ.), Ρατΐδ. 

=νίζ3.Πίδΐ^ί] νΓβηιβηηϊΙί (περ.), Μόσχα. 

—Ζθΐΐδοΐΐπίί ίϋΓ Βαίΐίαηοΐο^ϊβ (περ.), Γερμανία. 

=ΖβίίδοίιιίίΙ ίϋΓ Ρ&ργτοΙθ£ίθ αηά Ερί^Γ&ρΙήΙί 

(περ.), Γερμανία. 

=ΖΙ>0Γηί]ν Κεκίονα (περ.), Βελιγράδιον. 

Α' — ΓΕΝΙΚΑ 

Αγ^υγϊοιι Α., II* οοΐίοςιιβ ίηΙβΓη&ίίοηοΙ άοδ Νβοϊιβίΐόηίδίβδ άοε υηΐνβΓδίΙβδ 
ΓΓ&ηοορΙιοηβδ (8ί,Γθ5ΐ>ουΓ§· 28-29 ανπί 1978), Ελληνικά 31, 1979, σσ. 188-222. 

Αφιέρωμα στόν καθηγητή Λίνο Πολίτη, Θεσσαλονίκη 1979, δον, σσ. μη' + 430. 

Βασιλειάδη Δ., Άγιονόρος, Αθήνα 1979, 4ον, σσ. 214. 

Δασκαλοπουλου Δ., Κίτσος Μακρής: ό άνθρωπος, τό έργο καί τά έργα του, Δια¬ 

βάζω 27, Ιανουάριος 1980, σσ. 38-42. 

Δετοράκη Θ., Ανέκδοτες επιστολές του Δημ. Βικέλα στόν Ιωσήφ Χατζηδάκη, Κρη- 

τολογία 9, 1979, σο. 23-35. 

Κακλαμάνη Σ. Ε., Γνήσια άντανάκλαση του ελληνισμού τής Βενετίας ("Άνθη Εύλα- 

βείας. Επιμέλεια Α. Καραθανάση, Αθήνα 1978), Διαβάζω 22, Ιούλιος 1979 σσ 
62-65. 

Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών. Σύνοψις πεπραγμένων 1960-1980, Άθήναι 1980, 12ον, σσ.90 

Κεχαγιόγλου Γ., Οί ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Μαντατοφόρος 15,1980, 
σσ. 5-66. 

Κ ο ι α ρ ά Ε., Τό β' διεθνές συμπόσιο νεοελληνιστών τών γαλλόφωνων πανεπιστημίων, 

ΝΕ 106, 1979, σσ. 1653-1655. 

Μ ο υ ρ ο ύ τ η - Γ κ ε ν ά κ ο υ Ζωής, Ό Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800) καί ή 

συμβολή αύτοΰ είς τήν παιδείαν του γένους, Άθήναι 1979, 8ον, σσ. ιε#+271. 

Μπακιρτζή X., Α' Διεθνές Συμπόσιον «Βυ1"&Γΐ& ΡοηΙίοΗ Μβόίί Αβνϊ», Μακεδονι¬ 

κά 19, 1979, σσ. 424-426. 

Ν ι κ η τ ι ά δ ο υ Ν. Ε., Τά έν Καρπάθω φυόμενα καί έν Αγία Γραφή άναφερόμενα φυ¬ 

τά, Θεολογία 51, 1980, σσ. 545-577, 871-917. 

ΰανΟουδιδου Σ., Μελετήματα. Επιμέλεια Νικολάου Ιίαναγιωτάκη - Θεοχάρη Δε- 

τορακη, με προλογικό σημείωμα του δημάρχου Ηρακλείου Μανόλη Καρέλλη, Ηρά¬ 

κλειο 1980, 8ον, σσ. ι' -)- 526 + 24 πίν. 

ώ ύ δ η Θ., 'Υμνογραφικές άπηχήσεις στόν Παλαμά, ΝΕ 107, 1980, σσ. 359 - 370. 

— Τό Βυζάντιο στή θεατρική δημιουργία του Αγγέλου Τερζάκη, ΝΕ 108, Χριστού¬ 

γεννα 1980, σσ. 139-147. 

Π α π α δ ο π ο ύ λ λ ο υ Θ., Διαμόρφωση καί επιστημολογικό περιεχόμενο του δρου «Ελ¬ 

ληνισμός», ΕΕΦΣΠΘ 47, 1978, σσ. 273-296. 
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Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Θ. I., Αντώνιος Κοραής. "Ενας πρόγονος τοΰ Αδαμάντιου Κο- 

ραή, Χιακά Χρονικά 40, 1978, σσ. 89-98. 

Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ Α. Γ., Ανέκδοτα γράμματα τοΰ Ίο>. Βελούδη στόν Μ. Γεδεών καί 

στόν Κ. Σάθα, Θησαυρίσματα 15, 1978, σσ. 299-313. 

Παπασπύρου-Καραδημητρίου Ε., ΌΔημήτρης Λουκόπουλος καί τό 

έργο του, ΔΙΕΕ 23, 1980, σσ. 565-609. 

Πλατάκη Ε., Τό φυτό νευρίδα τής Νίδας, Κρητολογία 8, 4979, σσ. 95-96. 

Πουρναροπούλου Κ. Γ., "Ελληνες ιατροί καί σοφοί λόγιοι άπό τό Βυζάντιον είς 

τήν Αναγέννησιν, Παρνασσός 21, 1979, σσ. 47-53. 

Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου Γ., Ανέκδοτες επιστολές Έπτανησίων προς 

τον Παν. Χιώτη, ΕΙΝΣ 1, 1979-80, σσ. 171-194. 

Σαββίδη Γ. Π., Βαλαωρίτης καί Σάθας: μιά γόνιμη φιλία, ΝΕ 106, Χριστ. 1979» 

σσ. 71-83. 
8 ι <1 β Γ & $ Α., Εηί-ννΐοΐίΐιιη^δρίιαδβη άβΓ Νβιι^ήβοΐΐίδοΐιβη ΕίίβΓ&ίυΐ', ΖΒ 16, 1980, 

σσ. 186-200. 
Σκλαβενίτη Τ. Ε., Σχόλιο στή «δεύτερη» έκδοση τής Εγκυκλοπαίδειας τοΰ Πα¬ 

τούσα (1710), Μνήμων 7, 1978-79, σσ. 144-150 + 1 πίν. 

Τ ί 11 γ γ ί ά θ-8 Α., υηρπΜΐδΚθά ΙβΙίβι-δ οίδίιηοδ Μβη&ιΜοδ, ΚΣ 43,1979, σσ. 181-196. 

Τ ω μ α δ ά κ η Ν. Β., Φιλολογικόν μνημ,όσυνον Αναστασίου Όρλανδου (11.12.1980), 

ΕΕΒΣ ΜΔ', 1979-1980, σσ. 387-389. 

Φασουλάκη Σ., Περί τάς «Βσζαντινάς Μελετάς»: τρεις έπιστολαί τοΰ Άλ. Πασπα- 

τη πρός τον Κων. Σάθαν, ΕΕΣΜ 5, 1974-75 (1980), σσ. 265-268. 

Β' —ΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

Ά γ γ ε λ ί δ η X. Γ., Ό βίος τοΰ Όσιου Βασιλείου τοΰ Νέου. Διατριβή επί διδακτορία, 

Ιωάννινα 1980, δον, σσ. ι' + 224. 

Α η £ ο 1 ο τι Α ΙΚ., ΝίοΚοΙ&δ οί ΜβΙΙιοηβ: Τίιβ Είίβ οπά \νοιΊεδ οί ίΐ Τ \ν θ 1ί Βι- Ο θ η ίο ρ γ 

ΒίβΚορ, «Βγζοηίΐυιη Ιίιο ΟΙ&δδίοοΙ ΤΓ&άίίίοη», Βίηηίη£ΐι&ιη 1981, σσ. 

143-148. 

ΑΙίδδ&ηάΓαίοδ 3., Τ1ΐ6 δίηιοΙιΐΓβ οί ΙΗβ Γυηορ&Ι ΟΓ&Ιίοη ία ΙοΙιη 01ιγ^30- 

δί,οηΓδ Ειιΐο^γ οί Μβίοίίϋδ, Βγζδί 7, 1980, σσ. 182-198. 

Βασιλείου II., Ό αύτόγραφος «Θρήνος τής Θεοτόκου» τοΰ Ιωάννη Πλουσιαδηνοΰ, 

Ελληνικά 32, 1980, σσ. 267-287. 

Β α σ ι λ ι κ ο π ο ύ λ ο α - Ί ω α ν ν ί δ ο υ * Α., Ανέκδοτος επιστολή Γ ρηγορίου Άκιν- 

δύνου πρός τον μητροπολίτην Κορινθίας Υάκινθον, ΓίΑ ΔΣΠΣ Β , σσ. 91-97. 

Γόνη Δ. Β., Τό συγγραφικόν έργον τοΰ οικουμενικού πατριάρχου Καλλίστου Α', Ά¬ 

θήναι 1980, δον, σσ. 378 46 πίν. 
ϋοΓηβίΓδοοροαΙοδ Ρ Κ., Τΐιβ οχβ§β3β5 οί ίΐιο Οαηοηδ ία ΙΙιβ ΠνβΙϊΒι οβηίιι- 

Γ7 £13 δοΚοοΙ ίβχίδ, Δίπτυχα 1, 1979, σσ. 143-157. 

Δ ε τ ο ρ άΣι η Θ. Ε., Κοσμάς ό μελωδός. Βίος καί έργο [Άνάλεκτα Βλατάδων 28], Θεσ¬ 

σαλονίκη 1979, 8ον, σσ. 260. 
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κατος έκτος. Επιμέλεια έκδόσεως καί παρουσιάσεως υπό Φωτίου Α. Δήμη¬ 

τρα κοπούλου, Άθήναι 1979, 8ον, σσ, 96 [ΟοΓραδ ρΐιίΐοδορϊιοπιιη Ογ&θ- 

οογιιπι Ρβοβηίϊοπιιη, II, 16]. 
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Δ ρ ί τ σ α Δ. Λ., Σύντομος μορφολογική έπισκόπησις ένίων ομιλιών Αστεριού επισκό¬ 

που Άμασείας, Θεολογία 50, 1979, σσ. 947-958. 

Ζηση Θ. Ν., Ό πατριάρχης Νικόλαος Δ' Μουζάλων (παράρτημα: Μουζάλωνος, ΓΙε- 

ρί της έκπορεύσεως τοΰ * Αγίου Πνεύματος), ΕΕΘΣΠΘ 23, 1978, σσ. 233-330· 

— Γεννάδιος Β' Σχολάριος. Βίος - συγγράμματα - διδασκαλία [Άνάλεκτα Βλατάδων 

30], Θεσσαλονίκη 1980, 8ον, σσ. 556. 

Τ ίι β ο ά ο γ ί ά ΐ 8 Θ 1ι ρ., ϋίβ ΑΜαδδΐιπ^δζβΗ (Ι<3γ ΕρΐΐΏβρΐδίηοη ζυ ΙΙοηιβΓ, ΒΖ 72, 
1979, σσ. 1-5. 

— Ζιιιη ΑΓίδίορΙι&ηβδ - βοΐιοΐΐοη ΊΊιβδηι. 868, Μηβιηοδγηθ 32, 1979, σσ. 162-163. 

— Εθγ Ηγιηηο§τ3ρ1ι Κίβιηθηδ ΙβΓΓηΐηυδ ροδί ςιιβιη ίϋρ ΟΙιοίΡοΕοδΕοδ, ΒΖ 73, 
1980, σσ. 341-345. 

Καλλέργη Η. Μ., Ό κρητικός λόγιος τοΰ 16ου αιώνα Θωμάς Τριβιζάνος, Αθήνα 
1980, δον, σσ. 400. 

Καλλινίκου Κ. Β.. ΣυμβολαΙ εις το πρόβλημα τής έρεύνης τοΰ χρόνου συγγραφής 

των επιστολών τοΰ Μ. Βασιλείου, ΕΦ 61, 1979, σσ. 19-139. 

Κ α λ ο κ ύ ρ η Κ. Δ., ΙΙαρ ατηρήσεις στον Κανόνα της Άναστάσεως τοΰ ’Γωάννου Δα¬ 

μασκηνού, Κληρονομιά 11, 1979, σσ. 113 - 128. 

Κ α ιη Β γ Π 5 Α., Ερίρΐιγίΐϊάβδ. Νβυπζϊ# Ιίρΐϋδοΐιβ ΒβΐΗθΓΓυηββη ζυ βγζ&ηίίηίδοΐιβη 
Ρροδθ,ίβχίθη, «ΚγΕΙοδ. Οτίβοΐιίδοίιοδ υηά Βγζ&ηΐϊηΐδοΐιβδ Κυάοΐί Κβγ<1β11 ζιιγπ 
ηβυηζΐ^δίβη αβΙ>υρ(,8ΐ3§·», ΒβΓίίη 1978, σσ. 129-170. 

— Ββϊΐ3ΐιϊΐ£6δ ζιιρ Βγζ&ηΙίηΐδοΙιβη ΙΙ1&3 άβδ οοά. Ρ3ΡΪ3. δυρρί. Ογ. 926, ,ΙθΒ29> 
1980, σσ. 263 - 273. 

Κ α ρ ρ ο ζ ΐ 1 ο δ Α., δβνοηίβθη ΙβίίβΡδ οί Οτβ£ορΐθ3 Αΐνϊικίγηοδ (0ο<3. Μοηαο. Ογ. 

223), ΟοΠβοΙ&ηβα Βγζ&ηΐίηα (ΟΘΑ 204), Ρώμη 1977, σσ. 65-117. 

Καρποζήλου Α., Ιωάννης Μαυρόπους, Ιωάννινα 1979, σσ. 274. 

Οαί&Γγ^ίοίου-Τορρίη^ Ε., Μδίργ &1 Βίο Οοδδ: 8ί. Κοιηαηοδ5 Κοηί3- 

Μοη ίοΓ Ηοΐγ Ρπ<1αγ, ΒγζδΙ 4,ι, 1977, σσ. 18-37. 

Κ ο μ ί ν η Α. Δ., Ή Υπαπαντή εις την Βυζαντινήν ποίησίν, θύραθεν καί λειτουργικήν, 

ΠΑ'ΣΜΣ, σσ. 215 - 235 [έν σσ. 229 - 235 εκδίδεται Γεωργίου Νικομήδειας κανών 
προεόρτιος εις την Τπαπαντήν]. 

Κ ο τ ζ ι ά - Π α ν τ ε λ ή Π., Τό «περί τών σοφιστικών έλέγχων» τοΰ κώδικα ΜβίΓΟ. Ογ. 

XI, 22, ΕΕΦΣΠΘ 18, 1979, σσ. 207-221. 

Κουρούση Σ. I., Τό έπιστολάριον Γεωργίου Λακαπηνοΰ καί Ανδρονίκου Ζαρίδου. 

Παρατηρήσεις χρονολογικαί, προσωπογραφικαί καί έρμηνευτικαί, ’Αθήνα 77,1978- 

79, σσ. 291-386. 

Κυρατσου Διονυσίου Κ., μητροπ. Δράμας, 'Γεραί άκολουθίαι τής ύπεραγίας Θεο¬ 

τόκου τής «Είκοσιφοινίσσης», έν Δράμα 1980, 12-όν. 

Κ }τ ρ ϊ & Γ ί δ Μ. ά., Μβάίβν&1 Ευρορβ&η 8οοϊ6ίγ 93 εοοη ΐη Πνο Ε1βνβη1ίι-οβηί«Γγ ΙβχΙδ 

οί Μΐοΐι&οΐ Ρδθΐΐοδ, Βνζδί 3,2, 1976, σσ. 77-100, καί 4,1977, σσ. 67-80, 157-188. 

Κ υ ρ ι α κ ο π ο ύ λ ο υ Κ. Θ., Προβλήματα περί τον βίον καί τό εργον τοΰ Αγίου Πέ¬ 

τρου, επισκόπου Άργους, (852; - 922;), Πελοποννησιακά 13, 1978-79, παράρτη¬ 

μα, σσ. 262 - 270. 

Ε 6 ιυ θ Γ 1 β Ρ., Ο πρώτος βυζαντινός ούμανισμός. Σημειώσεις καί παρατηρήσεις για 

την εκπαίδευση καί την παιδεία στο Βυζάντιο άπό τις αρχές ώς τον δέκατο αιώνα. 

Μετάφραση Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Αθήνα 1981, 12ον, σσ. 476. 

Μ & ί, 1ι ΐ ο ρ ιι ί ιι - Τ ο γ ιι 8. γ ϊ 1 υ Ε., Κΐ3δ5ΐδοίχ8δ ιιηά ΚΙβδδϊζϊδΙίδοΙιβΒ ΐιη δίβΐυβη- 
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τόμος Α', Αθήνα 1979, 8ον, σσ. 202 + 9 πίν. 

Μ α τ ζ ώ ρ ο υ Γ. Δ., Ή ούσία τής βυζαντινής ποιήσεως, ΕΦ 60, 1978, σσ. 295 - 309. 

Μπαρτζελιώτη Λ. Κ., Ή κριτική του Άριστοτέλους παρά Πλήθωνι ώς έκφρασις 

τοΰ άντιαριστοτελισμοΰ κατά τον ιε' αιώνα, Άθήναι 1980, 8ον, σσ. 240. 

Μ π ο ζ ώ ν η Γ., Ανέκδοτον μελέτημα τοΰ Νικηφόρου Χούμνου, «Περί κόσμου καί τής 

κατ’ αυτόν φύσεοις», Δίπτυχα 1, 1979, σσ. 97-103. 

Ν ϊ 3 γ ο 1ι ο 8 ΟοηδΕ, Τϊιθ ΡΜ1θ5θρ1ιΐθ3ΐ ΒδίΕ^ΓουικΙ οί ίΐιο Είθνθηίΐι-ΓβηΙυργ 
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ΒΪΓΐηΐιι§·1ΐ3ΐη 1981, σσ. 127-135. 

Νικοδήμου Αγιορείτου, Απάνθισμα λίαν κατανυκτικών ευχών, εκδ. β', έν 

Βόλω 1980, δον, σσ. 112. 

Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ Ά γ γ. Π., Επιστολή Μάρκου τοΰ Κυπρίου προς τόν Αλέξανδρον 

Έλλάδιον, ΕΕΒΣ ΜΔ', 1979 - 1980, σσ. 331 - 344.. 

Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ Π. Γ., Ή πελοποννησιακή γραμματεία κατά τήν βυζαντινήν καί 

μεσαιωνικήν περίοδον, ΠΑ'ΔΣΠΣ Β', σσ. 241 - 244. 

Παπαβασι λείου Ά ν δ ρ. Ν., Ευθύμιος - Ιωάννης Ζύγαδηνός. Βίος - συγγραφαί, 

έν Λευκωσία 21979, δον, σσ. XXXVII + 487. 

Παπαδοπούλου Σ., Μεγάλου Βασιλείου βιογραφικό σχεδίασμα, ΕΘ 1, 1980, σσ. 

15 - 86. 

— Χρονολογικός πίνακας τής ζωής καί τής δράσεως τοΰ Μεγάλου Βασιλείου, Θεολο¬ 

γία 51, 1980, σσ. 77 - 86. 

Παπάζογλου Γ. Κ., 'Ο κατά Λατίνων δικανικός λόγος τοΰ Ιωσήφ Φιλάγρη, Κλη¬ 

ρονομιά 10, 1978, σσ. 281 - 311. 
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Ελληνικά 31, 1979, σσ. 183 - 187. 

II απαθωμοπούλου Μ., Τοΰ σοφωτάτου κυροΰ Θεοδώρου τοΰ Προδρόμου τά Σχέ- 

δη τοΰ μυός, Παρνασσός 21, 1979, σσ. 377 - 399. 

Ρ α 3 ο ϊι ο δ Ρ. Β., ΟαΠΓΐθΙ ΤΗγίΏηο^ΓαρΙιβ ΚοηΕιΜ& βί Οαηοηδ, Θεολογία 48, 1977, 

σσ. 248 - 284, 489 - 525, 825 - 843, 49, 1978, σσ. 96 - 125, 528 - 563, 834 - 887, 

50, 1979, σσ. 90 - 121, 320 - 348, 502 - 519 + 16 πίν. (σσ. 520 - 535), καί αύτο- 

τελώς Ρ3ΓΪ8 - ΑίΕέηβδ 1978-1979, 8ον, σσ. 341. 

Π ά σ χ ο υ Π. Β., Ρωμανός ό Μελωδός καί Άγιος Παντελεήμων, Άθήναι 1979, σσ. 68. 

-— "Απαντα τά 'Τμνογραφικά τοΰ Ματθαίου Βλάσταρη, ήτοι κριτική εκδοσις πάντων 

τών κατανυκτικών καί άντιαιρετικών Στιχηρών καί Μακαρισμών τοΰ Ματθαίου Βλά¬ 

σταρη (ιδ' αί), επί τή βάσει τών γνωστών χειρογράφων κο>δίκων (βάϊίϊο ρτΐηοβρδ), 

Θεολογία 51, 1980, σσ. 108 - 145, 301 - 332, 462 - 489, 748 - 781 καί 52, 1981, 

σσ. 100 - 140, 255-285 (συν.). 

Πολίτου Ν. Γ., Πηγαί καί περιεχόμενον τών περί ειμαρμένης κεφαλαίων τοΰ Νεμε- 

σίου Έμέσης, Διατριβή επί διδακτορία, Άθήναι 1979, 8ον, σσ. 158. 

— Ή εξουσία. Σπουδή εις τό έργον τοΰ Θεοδ. Μελιτηνιώτου, ΕΕΒΣ ΜΔ', 1979 - 1980, 

σσ. 345 - 375. 

Σ ά θ α Κ. Ν., Τστορικόν Δοκίμ.ιον περί τοΰ θεάτρου καί τής μουσικής τών Βυζαντινών, 
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ήτοι εισαγωγή εις τό Κρητικόν Θέατρον (φωτοτυπική άνατύπωσίς της έκδόσεως 

1878 έν Βενετία), Άθήναι 1979, ΐ2ον, σσ. υκ'. 
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του, Άθηνά 77, 1978 - 79, σσ. 199 - 209. 

Τ σ ά μ η Δ. Γ., Τά αγιολογικά έργα τοΰ Φιλοθέου Κοκκίνου, πατριάρχη Κωνσταντινου¬ 

πόλεως, ΕΕΘΣΠΘ 23, 1978, σσ. 7 - 22. 

— Ιωσήφ Καλοθέτου συγγράμματα. [Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών. Θεσσαλονικεΐς 

Βυζαντινοί Συγγραφείς 1], Θεσσαλονίκη 1980, Βον, σσ. 560. 
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49, 4979, σσ. 414 - 427. 
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Βθ,Γοεε. §γ. 197., φφ. 664 Γ+ν καί 669ν)], ΒΕΦΣΠΘ 18, 1979, σσ. 447 - 488. 
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— 'Ο Ιερομόναχος Αθανάσιος Βαρούχας ό Κρής ώς διασκευαστής καί μεταφραστής 

ιερών κειμένων, ΕΙΝΣ 1, 1979 - 1980, σσ. 49 - 78. 

— Μελέτιος ό Πηγάς. Περί τών ιερών ορθοδόξων εικόνων, ΕΕΒΣ ΜΔ', 1979 - 1980, 
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,ΙϋΒ 29, 1980, σσ. 165 - 186. 
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16ον, σσ. 52θ (επιλογή μετά γερμ. μεταφρ. καί σχολίων). 
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415η) είναι τοΰ Σεβηριανοΰ Γαβάλων; ΓΠ 62, 1979, σσ. 299 - 318. 
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•— Γιά τήν ταύτιση τοΰ ποιητή τοΰ Έρωτοκρίτου, Μαντατοφόρος 13, 1979, σσ. 4 - 11. 

— Βιτσέντσου Κορνάρου, Έρωτόκριτος. Κριτική έκδοση, εισαγωγή, σημειώσεις, 

γλωσσάριο, Αθήνα 1980, δον, σσ. ριβ' + 556 + 8 πίν. 
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άπό τής Άλώσεως μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων [έπανέκδοσις], προλεγόμ,ενα Κ. Θ. 

Δημαρά, Αθήνα 1980, 8ον, σσ. ΕΧΙΧ + 1168. 

Κουρούση Σ. I., Αίνος - Αίν (ε)ιάνες, Άθηνά 77, 1978-79, σ. 198. 

— Βοτάνη καί πνρΐτις βοτάνη, ΕΕΒΣ ΜΔ', 1979-1980, σ. 376. 

Κ ρ ε κ ο ύ κ ι α Δ., Άρχαιοπινη στοιχεία στο άγροτοποιμενικό λεξιλόγιο τής Δυτικής 

Θεσσα7άας, ΙΙΑ'ΣΘΣ, σσ. 351-365. 
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Κρητολογία 8, 1979, σσ. 97-104. 

— Τά άπό σο- (ή σω-) άρχόμενα σύνθετα ρήματα καί ονόματα τού κρητικού γλωσσικού 

ιδιώματος, Κρητολογία 9, 1979, σσ. 43-52. 

— Σπήλιος - σπήλιοι, σπηλιό - σπήλιά, Σπήλι - Σπήλιά, Κρητολογία 9, 1979, σ. 84. 

— Τό φυτό άζόγυρος καί τά συνώνυμά του, Κρητολογία 9, 1979, σ. 134. 

— Τό τοπωνύμιον Δόλωνας είς την Κρήτην, Άθηνά 77, 1978-79, σσ. 141-144. 

Π ο λ έ μ. η Δ. I., Παρατηρήσεις είς τό τοπωνυμικόν τής Άνδρου. Συμβολή πρώτη (Πα¬ 

τούρια - Άπατούρια, Πατρίτσα, Λυγίδι - Λύδι - Λυδαΐο, Τζέο), Πέταλον 2, 1980, 

σσ. 191-210. 

— Άνδρος καί Άντρος, Πέταλον 2, 1980, σσ. 211-213. 

— Όνόματα Άνδρίων άφιεροκτών τής Μονής Πάτμου, Πέταλον 2, 1980, σσ. 213-214. 

8 ΐ <1 θ γ 3. 5 Α., Ζπ (Ιβη Τίιβοπβη ϋ&βΓ άΐο ΗβΓ&υηίί. <1βΓ υηΐβπίδΐΐβηίδοΐιβη Ογ5ζϊ- 

151, 8Ρ 38, 1979, σσ. 226-239. 

Σουμελίδου Α., Συμβολή είς τήν άναγνώρισιν καί βοτανικήν κατάταξιν φυτών 

τινων τής ποντιακής χλωρίδος, ΑΠ 36, 1980, σσ. 104-219. 

Σπανού Κ., Τοπωνύμια τής Δεσκάτης, Όνόματα 5, 1980, σσ. 53-60. 

Σ υ μ ε ω ν ί δ η X., Ή λ έξη «Μπούρτζι» ώς προσηγορικό καί ως τοπωνύμιο, ΕΕΣΜ 

5, 1974-75 (1980), σσ. 463-469. 

8 γ πί 6 ο η ί<3 ϊ δ Οΐι., ϋίβ ΝοηιϊηΜβικΙαη.^ -άντ(οι), -άντων, -άντα ϊιη ηοιι^ΐ’ΐοοίιΐ- 

δυΡβη Εί&ΙβίΗ άβδ Ροηίοδ, ΑΠ 36, 1980, σσ. 97-103. 

Τ ζ ι τ ζ ι λ ή X., Λεξιλογικοί άρχαϊσμοί τών γλωσσικών ιδιωμάτων τής Δράμας, Μακε¬ 

δονικά 19, 1979, σσ. 396-400. 

Τ ο μ π α ΐ δ η Δ. Ε., Συμ,βολή στήν έρευνα τού ονοματικού συνόλου τής Ποντιακής, 

ΑΠ 36, 1980, σσ. 220-237. 

Τσοπανάκη Α.Γ., Λεπίδα - πατελλιά - πατέλλα - ζόμιθος, Κρητολογία 9, 1979, 

σσ. 119-133. 

— Γλωσσική σημείωση, Έλ7ηνικά 31, 1979, σσ. 502-503. 

Τ ω μ α δ ά κ η Ν. Β., Τά είς -&ίυπι > -άτον τής βυζαντινής γλώσσης καί ή έπίδοσίς 

αυτών είς την νεοελληνικήν, Άθηνά 77, 1978-79, σσ. 3-55, 389. 

— Λούτερος, Άθηνά 77, 1978-79, σ. 172. 

— Ελληνιστί καί Ρωμαϊστί, Άθηνά 77, 1978-79, σ. 190. 

— Ή κατάληξίς -άδα τής Νέας Ελληνικής καί ο σχηματισμός αύτής, «Μνήμη» Γεωρ¬ 

γίου Ί. Κουρμ.ού?,η, Άθήναι 1980, σσ. 1-21 (άνατ.). 
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Τ ω μ α δ ά κ η Ν. Β., Αθανασίου Πικρού (καί όχι Σκληρού) γεωγραφικά, Β' ευρωπαϊκού 

καί ασιατικού χώρου, ΕΕΣΜ 5, 1974-75 (1980), σσ. 1-8. 

— Νδζϊοηθ = Κοινότης (καί φοιτητικόν Σωμ,ατεΐον). ΚθίίΟΓβ — Πρόεδρος. ΕΰΠ- 

5α) καί δϊηάΐοο = Σύμβουλοι φοιτητικών σωματείων, ΕΕΒΣ ΜΔ', 1979-1980, 

σ. 164. 

— Τά εις ~ωρ λήγοντα ουσιαστικά, ΕΕΒΣ ΜΔ', 1979-1980, σ. 222. 

— Ή αδόκιμος Ρωμαιοσύνη καί ή υπόδουλος Ρωμιοσύνη, ΕΕΒΣ ΜΔ', 1979-1980, 

σ. 330. 

— Ό αναντικατάστατος Ελληνισμός, ΕΙΝΣ Β', 1981-1982, σσ. 83-91. 

X α ρ α λ α μ π ά κ η X., Παρατηρήσεις άναφερόμεναι εις τον σχηματισμόν των επιθέ¬ 

των κατά την περιγραφήν προσώπων εις την χρονογραφίαν του Μαλάλα, ΛΔ 13, 

1978, σσ. 21-42. 

— Συμβολή στή μελέτη των Θεσσαλικών «γλωσσών», ΠΑ'ΣΘΣ, σσ. 367-406. 

— Παρασυνδέσεις κρητικών λέξεων μέ άντίστοιχες γλώσσες του Ησυχίου, «Μνήμη» 

Γεωργίου I. Κουρμούλη, Άθήναι 1980, σσ. 1-15 (άνατύπου). 

X α ρ α λ α μ π ο π ο ύ λ ο υ Α. Λ,, Φωνολογική άνάλυση της τσακωνικής διαλέκτου, Θεσ¬ 

σαλονίκη 1980, 8ον, σσ. η' + 196. 

Χατζιδάκι Γ. Ν., Γλωσσολογικαί έρευναι, τόμος Α', έν Άθήναΐς 1980 (φωτοτ. 

έπανέκδ.), δον, σσ. η' + 642. 

Ε' — ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

Αργυρίου Α., Οί ελληνικές ερμηνείες στήν Αποκάλυψη κατά τούς χρόνους της Τουρ¬ 

κοκρατίας, ΕΕΘΣΠΘ 24, 1979, σσ. 357-380. 

V 3 ί ϊ 3<1 ί δ Γ Α., Ε’&ιηουι*: Εα Ιοί ηοανβΐΐβ δβίοη Νίοοίαδ 03ί»3δΐΐ3δ, Κληρονομιά 

10, 1978, σσ. 33-42. 

Βασιλειάδη Ν. Π., Τό μυστήριον του θανάτου, Άθήναι 1980, 8ον, σσ. 564. 

Βασιλείου άρχιμ. καθηγ. Σταυρονικήτα, Άββάς Ισαάκ ό Σύρος, Άθήναι 1981, !2ον, 

σσ. 47. 

Βεργο^τή Γ. Θ., Χρόνος καί λειτουργικόν έτος, Κληρονομιά 12, 1980, σσ. 63-83. 

νϊΕοηίΐοδ Β3ΐϊΐθάθ8 (1679/1700-1752) Θεολογία Δογματική κατά συντομίαν ήτε Συντα- 

γμάτιον Θεολογικόν (Ρι*οΐ6£Όΐηβη3 - ΚπίίδοΕβ Αιΐ3§3ΐ>6 - ΚοηιηιβηΙ&Γ). Ιη&υ- 

§ιΐΓ3ΐ - Βϊδ$οι*ί3ίΐοη ζιιγ Ει*ΐ3η£υη£ <3β5 ΒοΕίοι^Γαάβδ άβΓ ΡΙιΐΙοδορΙιΐδοΙιΘη 

ΡαΙαιΙΙΜ ΠβΓ υηίνβΓδΗαΙ ζιι Κόΐη νοΓ£β1ββί νοη ΕΓζρπθδίοΐ' Ο θ ο γ % ΐ ο 8 

Β. Μ β ί & 11 ϊ η ο 8 αυε ΚοΠυ - ΗβΙΜδ, ΑΒιβη 1980, 12ον, σσ. 114* Γ 200 + 
5 πίν. 

Βίμπου Θ., μητροπολίτου Αθηνών, Συνοπτικό Θεματολογικό ευρετήριο Ελλήνων 

Πατέρων, Άθήναι 1979, 12ον, σσ. 182 [πρόκειται περί άνατυπώσεως του Ευρετη¬ 

ρίου εκκλησιαστικών διδαχών, έκδοθέντος έν ΆΟήναΐς τώ 1896, εμπλουτισμένου 

μετ’ εισαγωγής καί πινάκων υπό Ν. Θ. Μπουγάτσου]. 

ΘοΗ,ηαΙνορΙοδ Β. «Ε, 8ί. Β&δίΐ, «ΟΙΐΓίδίϊβη Ηιιιηειηίδί» οί Οιβ «ΤΙΐΓββ ΗΐοΓ&ΓοΕδ» 

αικί Ρ&Ηοη δ&ίηί οί ΟγοθΕ ΕβίίΟΓδ, ΟΟΤΚ 25,1980, σσ. 94-102. 

Γ ιαννοπούλου Β., Είκών κατά τον ιερόν Φώτιον, Θεολογία, 51, 1980, σσ. 158- 

185, 379-405 (συν.). 

Γρηγορίου Θαυματουργού, ή κανονική Επιστολή. Εισαγωγή - κριτική έκδοση τού κειμέ¬ 

νου - μετάφραση - σχόλια ύπό Κ. Μ. Φούσκα, ΕΦ 60, 1978, σσ. 736-798 

+ 11 πίν. (σσ. 799-809). 

Δημητροκάλλη Γ., Παναγία ή Πανύμνητος, ΕΕΣΜ 5, 1974-75 (1980), σσ. 53-54. 
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Β γ α £ α δ Ο. Β., ΊΤιο ΕίοΓηαΙ 8οη (&η βδδαν οπ ΠΐΓίδίοΙο^γ ίπ ΙΙιο ο&ιΊγ ΟιυιΉι 

ννίίΐι ρ9Γΐίου1&Γ ΓβϊβΓθποβ Ιο 8ί. ΑίΕαηαδΐιΐδ ίίιο Οτβαί), Α8 10, 1979, σσ. 18-54. 

— Α ηοίβ οοηοβΓηίη^ Αίίι3η35^ι1δ, 8οί6ΓΪο1θ£7, ΕΦ 61, 1979, σσ. 210-220. 

— Ν&Ιιιγθ ίΐη(1 Οτ&οβ 3000Γ(ϋη£ ίο 8ί. ΑίΚ&η8.5Ϊχΐ5, ΕΘ 1, 1980, σσ. 513-554. 

Δ ρ ί τ σ α Δ. Λ., Τό ρητορικόν καί ποιητικόν στοιχεΐον εις τά συγγράμματα τού Ιππο¬ 

λύτου, Θεολογία, 50, 1979, σσ. 187-204. 

— Μορφολαγική θεώρησις τών συγγραμμάτων του Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Θεολογία 
51, 1980, σσ. 536-544. 

Ζήση Θ. Ν., Σχόλια εις τούς αρχαίους άπολογητάς, Κληρονομιά 11, 1979, σσ. 13-57. 

Ζ ι ά κ α Γ. Α., Ώίστις, έλπίς καί σωτηρία κατά τό Ίσλάμ, ΕΕΘΣΠΘ 23, 1978, σσ. 

23-206. 

Κ 311 ίδ Απ., Βογ Μθπ8ο1ι ίηι Κοδίηοδ. Β&δ ν^βΗΜΜ Νβιηβδίοδ· νοη Εηιβδ&, 

ΜαηδίβΓ 1978, 8ον, σσ. XXIV + 190. 

Κ α ρ μ ί ρ η I. Ν., Ό εθνικισμός έν τή Όρθοδόξω Εκκλησία, ΠΑΑ 52,1977, σσ. 181-198. 

— Ή παγκοσμιότης τής έν Χριστώ σωτηρίας, Θεολογία 51, 1980, σσ. 645-691, 52, 

1981, σσ. 14-45. 

Κόρδα Γ. Μ., Οί προφήται εις τό Χρονικόν τής Άλώσεως τού Δούκα, Άντίδωρον 

Πνευματικόν (τιμητικός τόμος I. Κονιδάρη), Άθήναι 1981, σσ. 66. 

Κοσκινά Σ., επισκόπου Άμφιπόλεως, Ή περί εσχάτων διδασκαλία του Αποστόλου 

Παύλου, Κληρονομιά 10, 1978, σσ. 1-32. 

Κ ο τ σ μ α ν ί δ η Β., Ορθόδοξος σωτηριολογία εις τούς φσματικούς κανόνας τών ακι¬ 

νήτων δεσποτικών έορτών, Θεολογία 49, 1978, σσ. 907-923, καί 50, 1979, σσ. 204- 

230, 409-423. 

Κυράτσου Διονυσίου Κ., μητροπ. Δράμας, Τό φως τού Θαβώρ καί οί ορθόδο¬ 

ξοι μοναχοί, έν Δράμφ 1981, 12ον, σσ. 16. 

Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας. Μετάφραση από τά Γαλλικά μέ τήν έποπτεία τών Σ. Άγου- 

ρίδη, Σ. Βαρτανιάν καί Γ. Γρατσέα. Γ, Μαραγκού, Γ. Ρηγοπούλου, Σ. Φρέρη, Κ. 

Χιωτέλλη, Άθήναι 1980, 4ον, σσ. XXX + 1038. 

Μαντζαρίδη Γ. I., Αριστοτελική Ηθική καί Χριστιανισμός, Χρονικά τής Χαλ¬ 

κιδικής 35, 1979, σσ. 91-103. 

Μαντζουνέα Ε., Ή ίδιότηςτοΰ ρασοφόρου μοναχού, Θεολογία 50, 1979, σσ. 869-888. 

Ματθαιάκη Τ. Ε., μητροπολίτου πρ. Παραμυθίας, Φιλιατών καί Γηρομερίου, Πα¬ 

ρομοιώσεις τού Λόγου τού Θεού έν τή Αγία Γραφή, ΕΦ 61, 1979, σσ. 140-200. 

Μ 3 ί 5 & §· ο υ γ α 8 Ε. Θ., Μογ3Ι Όβνβίοριηθηί 3ηά Εάυοαίΐοη. ΕάυοπίΐοηβΙ Ιηιρίϊ- 

οαίΐοηδ οί ίΕβ Ε3ΐΊγ ΟγοθΕ Ρ3ίπδίΐο ΑηίΙίΓοροΙο^ 3ηά Ρΐιβίι* ΚβΗίΐοη ίο 

ΜοάθΓη ΤΙιβΟΓίΘδ οί Μογ3Ϊ - Ε(Ιιιθ3ίίοη, Θεολογία 52, 1981, σσ. 163-198, 

361-389 (συν.). 

Μεθοδίου, μητροπολίτου Άξώμης, Τΐΐβ Ηοηποοίΐδϊοη, Α8 10, 1979, σσ. 5-17. 

Μ ε τ α λ λ η ν ο ΰ Γ. Δ. Ή άνάμειξις τού Κων. Οικονόμου εις τό ζήτημα τής μεταφρά- 

σεως τής Άγιας Γραφής εις τήν νεοελληνικήν, Θεολογία 50, 1979, σσ. 536-566. 

Μ ο ιι ί 8 ο ιι 1 3 8 Ε. Β., Εβδ δοηποηδ Ρ3503ΐιχ (1β Ογο^οϊρο άθ Νγδδο, Θεολογία 
51, 1980, σσ. 333-347. 

— Ε& άβοοιινβΓίβ άβ ΤουΓ3 θη %γρί6 βί 80η ΐιηροΓί3ηοθ, Θεολογία 51, 1980. 

σσ. 722-733. 
Β ο η ΐ 8 Κ. Ο., θΓβ£Όηοδ Ρβίαηιβδ, θβτ Ιβίζίο ιΙβΓ ^Γοββιι ΒγζαηίίηϊδοΙιβη ΤΕθοΙο- 

§βη (1296-1359), Θεολογία 50, 1979, σσ. 7-21. 

— Ή έλληνική Χριστιανική Γραμματεία έν συγκρίσει πρός τήν Δυτικήν, Θεολογία 50, 

1979, σσ. 257-296. 
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Μ π ό ν η Κ. Γ., Τό έν ΤοΓοηίο του Καναδά διεθνές έπιστημονικον συμπόσιον εις μνή¬ 

μην του Μεγάλου Βασιλείου, Θεολογία 50, 1979, σσ. 473-501. 

Β ο η ί δ Κ. Ο., Βδδίΐΐοδ νοη Θ3Θ83Γ63 αηά (Ββ θΓ£3ηίδ3ΐϊοη Βθγ ΟΙΐΓΐδίΙίοΙιβη 

ΚΪΓΟΪΐθ ΐιη νίβΓίθϊΐ ί&ΙΐΓΐΐΐιηάθΓΐ, Θεολογία 51, 1980, σσ. 7-21, 209-221, 425-435, 

633-644, 52, 1981, σσ. 7-13, 209-216 (συν.). ;! 

Μ π ο υ γ ά τ σ ο υ Ν. Θ., Κοινωνική διδασκαλία Ελλήνων Πατέρων. Κείμενα, Άθή- 
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ΛΙπο ύ μη Π. Τ., Τά αναθέματα Ρώμης - Κωνσταντινουπόλεως καί ή κανονικότης τής 

άρσεως αύτών, ’Αθήναι 1980, 8ον, σσ. 254. 

Ν έ λ λ α Π α ν., Ζφον θεούμενον, Αθήνα 1979, δον, σσ. 315. 

Κ ί κ α Α. Θ., Θεόδωρος τής Ραϊθοΰ. Βίος - έργα - διδασκαλία, ’Αθήναι 1980, δον, σσ. 

VIII +170. 

Νικοδήμου Αγιορείτου, Ευθυμίου Ζιγαβηνοΰ ερμηνεία εις τούς ρν' ψαλμους 
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λονίκη 1979, Βον, σσ. ις' + 747. 
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Όρφανοϋ Μ. Α., 'ΙΙ έκπόρευσις τοΰ 'Λγίου Πνεύματος κατά τον ιερόν Φώτιον, [ 

Θεολογία 50, 1979, σσ. 47-70. | 

Ο γ ρ 1ι 3. η ο ε Μ., Τΐιβ ρΓοοβδδΐοη οί ΙΙιθ ΙΙο1γ δρίπί, 3000Γ<ϋη§· Ιο οοτί&ίη ΟγοοΒ 
Ρ^ΙίΐθΓδ, Θεολογία 50, 1979, σσ. 763-778 καί 51, 1980, σσ. 87-107, 276-299, 436- 

461,739-747. ' /, [ 

Ραιια^οροαίοε ά., ΟοΙΙΗοΙίθ ιιηά ιηοηδοΐιΐϊοΐΐθ θ6Γβο1ιίί§·]νβϋ βιη Ι-ΙοπζοηΙ άβΓ 

ΡαίΓΪδίΐδοΙιβη ΤΓ&άΐϋοη. Εϊηβ 81αζζβ, Θεολογία 50, 1979, σσ. 159-171. 

Παπαδοπο όλου ’Α. Μ., Ό μ,οναχισμός έναντι τής αίρέσεως είς τήν άρχαίαν 

Εκκλησίαν, Θεσσαλονίκη 1980, 12ον, σσ. 239. 

II α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Κ. Ν., Λειτουργικά σημειώματα, Κληρονομιά 12, 1980, σσ. 3-18. 

Παπαδοπούλου Σ. Γ., 'ΙΙ άλληλογραφία Βασιλείου τοΰ Μεγάλου καί Γρηγορίου 

τοΰ Θεολόγου, Θεολογία 50, 1979, σσ. 297-319. 

Παπαχαραλάμπους Ξ. Σ., Ή άληθής νηστεία κατά τό Τριφδιον, Άθήναι 

1980, 8ον, σσ. 308. 

II α. τ ρ ώ ν ο υ Γ. Π., Ή θέωσις τοΰ ανθρώπου υπό τό φως των έσχατολογικών αντι¬ 
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832, 52, 1981, σσ. 141-162, 286-318. 

Ρηγοπούλου Γ. X., Ίησοΰς Χριστός, «ό άρτος ό ζών», Θεολογία 50, 1979, σσ. 

132-158, 374-408. 

Ρ οδοπο ύλου II., Μητροπολίτου Τυρολόης καί Σερεντίου, Έκκλησιολογική θεώ- 

ρησιςτοΰ τριακοστοΰ τετάρτου άποστολικοΰ κανόνας, Κληρονομιά 11, 1979, σσ. 1-11. 

Ρ ω μ α ν ί δ ο υ I. Σ., 'Η σπουδαιότης των περί τοΰ πολιτεύματος τής άρχεγόνου Εκ¬ 
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Κληρονομιά 10, 1978, σσ. 167-177. 
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Στογιάννου Β., ' Η Πεντηκοστή (Πρ. 2, 1-13), ΕΕΘΣΠΘ 24, 1979, σσ. 135-323. 

Σ ω τ η ρ ο π ο ύ λ ο υ X. Γ., Ή διά των αρετών απάθεια κατά τόν Άγιον Μάξιμον 

τον ομολογητήν, Θεολογία 50, 1979, σσ. 567-593. 

Τ ι μ ι ά δ η Α., μητροπολίτου Καλαβρίας, ΤΙιβ ΟβηίΓ+Βν οί ΙΙιθ Ηοΐγ βρΐηΐ ϊη Ογ- 
ΒιοΒοχ λνοΓδΜρ, ΕΦ 60, 1978, σσ. 317-357. 

Τ 8 ί γ ρ 3 η 1 ί 3 Θ. Ν., ΟβαΙίοη &η<ί ΗίδίοΓν ϊη ΙΙιθ Τ3ιοιΐ£3ιί οί ΘΙβίτιβηί οί ΑΕ- 

Χ3ηάπ&, ΕΦ 60, 1978, σσ. 310-316. 

— Ρηβιιιηδίοΐο^ν ΐη ίΠβ Ε&δίθΓη ΘϊπιγοΙι, ΕΦ 61, 1979, σσ. 201-209. 

— Τίιβ Θθθ1θδΐο1ο§ΐο3ΐ 3ηά 830Γ3Γηβηί&1 1β3θίιίη§' οί 8ί. θοΐιπ Ό3ΐΠ380βηυ, Α8 10, 

1979, σσ. 188-211. 

— ΤΒβ Μεποΐο^γ οί Νίοΐιοΐ&δ 031)381138, Κληρονομιά 11, 1979, σσ. 273-288. 

— ΤΙιθ οοποβρΐ οί ιιηΐνβΓ53ΐ 83ΐν3ίίοπ ίη 83ΐηΙ Οτβ^ΟΓγ οί Νγδδ3, Κληοονομία 12, 

1980, σσ. 19-35. 

— 8οιπθ Ββίίθοίίοηδ οη Ρΐιίίοχβηιΐδ’ 01ΐΓΪ5».οΙθ£γ, ΕΘ 1, 1980, σσ. 87-98. 

Τωμαδακη Ν. Β., Ο Νικηφόρος Πρίλιγγεύς κατά Νεοφύτου Ροδινοΰ περί τοΰ 
ίεροΰ Φωτίου, ΕΕΒΣ ΜΔ', 1979-1980, σ. 150. 

Φ ο υ γ ι α Π., Η περί τοΰ ανθρωπίνου σώματος διδασκαλία των ορθοδόξων χριστια¬ 

νικών πηγών, ΕΦ 60, 1978, σσ. 105-258. 

Φουντούλη I., Τυπολογία τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ΓΠ 61, 1978, σσ. 31-42. 

Χρηστίδη Δ. Α., Άθηναγόρας, Πρεσβεία περί Χριστιανών 5,2 (6ψις άδήλων τά 
φαινόμενα), ΕΕΦΣΠΘ 18, 1979, σσ. 551-564. 

Χρήστου II. Κ., Μάξιμος Όμολογητής καί Νικόλαος Ματσούκας, Κληρονομιά 
12, 1980, σσ. 193-211. 

— ΙΣΤΟΡΙΑ 

Άγγελ ο π ούλου Α. Α., Βόρειος Μακεδονία. Ό Ελληνισμός τής Στρωμνίτσης. 

Τοπογραφία - Ιστορία - Εκκλησία - Παιδεία - Εθνική καί Κοινοτική Ζωή - Απο¬ 

μνημονεύματα Κ. Μπόνη. [ΙΜΧΑ 181], Θεσσαλονίκη 1980, 8ον, σσ. 348 + Πίνακες. 

Α η I ο η ϊ α άί δ - Β ί 1) ΐ ϋ ο υ II., Μουνβηιοηΐ <3β 33 ροριιί3ϋοη βί νϋΐ3§'βδ άό- 

δΟΓίέδ : φΐβΐ^υοδ Γ6ΓΏ3Γ<ιιΐβ8 άβ ιηβί,ΗοοΙβ, ΠΙΕ'ΔΣΒΣ IV, σσ. 19-27, 

Αργυρίου Ά., Ιδεολογικά ρεύματα στούς κόλπους τοΰ Ελληνισμού καί τής 5Ορ¬ 

θοδοξίας κατά τά χρόνια τής Τουρκοκρατίας, Λάρισα 1980, 16ον, σσ. 46. 

Άριστείδου Α. X., Ό Κυπριακός πόλεμος (1569-1573) καί ή κατάληψη τής Λευ¬ 

κωσίας και τής Αμμόχωστου απο τούς Τούρκους σύμφωνα μέ ανέκδοτες πηγέε τοΰ 

ιστορικού αρχείου Ραγούζας, ΚΛ 67-68, 1980, σσ. 71-107. 

Άρχοντίδη Α. Π,., Ειδήσεις γιά τό πατριαρχείο τής Κωνσταντινουπόλεως τό 1592 

(από έπιστολή τοΰ Θεοδώρου Σεβήρου), Θησαυρίσματα 15, 1978, σσ. 119-126. 

Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ Κ., Νέες ειδήσεις γιά τήν πτώση τοΰ Ναυπλίου στά 1715, Θησαυ¬ 

ρίσματα 16, 1979, σσ. 269-277. 

Βακαλοπούλου Άπ. Ε., Παγκαρπία Μακεδονικής γής. Μελέτες — Τιμητική 

προσφορά τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών προς τόν συγγραφέα, Θεσσαλονίκη 
1980, δον, σσ. κζ' + 687. 

Β α λ α ω ρ ι τ η Α., Η Μεσαιωνική Λεύκάς (άνέκδοτο κείμενο παρουσιασμένο άπό τόν 
Γ. Π. Σαββίδη), ΝΕ 106, Χριστ. 1979, σσ. 119-125. 

Β α ρ ζ ο υ Κ., "Ενας δούξ Θεσσαλονίκης μή συνταυτισμένος μέχρι τώρα: ό Δαβίδ Κομνη- 

νός καί οί Θεσσαλονικιώτες, κατά τήν πολιορκία τής Θεσσαλονίκης άπό τούς Νορ- 

μανδούς (1185), Μακεδονικά 20, 1980, σσ. 30-47. 

Βλάσση Δ., Ό εποικισμός τής Άκυληΐας άπό "Ελληνες (ιη' αϊ.) καί ό ανταγωνισμός 

Αυστρίας - Βενετίας. Ανέκδοτα έγγραφα, Θησαυρίσματα 15, 1978, σσ. 177-214. 
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Βλαχάκη Ρ., Πληρεξούσιο του ηγουμένου της κρητικής Μονής Καβαλλαράς στο 

Γαβριήλ Σεβήρο (1587), Θησαυρίσματα 15, 1978, σσ. 187-143. 

— Καταγραφή εξόδων για άγορά καί μεταφορά έμπορευμάτων από τή Βενετία στα Χα¬ 

νιά (1595), Θησαυρίσματα 17, 1980, σσ. 307-316. 

Β ρ α V ο ύ σ η Ε. Λ., Βγζ3ηΐΐηθ3Γ3Βΐθ3: οι πρώτοι άραβοβυζαντινοί πόλεμοι στην Πα¬ 

λαιστίνη, Ιορδανία, Συρία καί Φοινίκη. Συμβολή πρώτη: Κριτικός έλεγχος των 

πηγών, Σύμμεικτα 3, 1979, σσ. 1-28 + 3 χάρτ. 

— "Ενας ανέκδοτος άργυρόβουλλος ορισμός του Δημητρίου ΓΙαλαιολογου και τά προ¬ 

βλήματα. του, Βυζαντινά 10, 1980, σσ. 347-359 + 1 πίν. 

V γ 5Τ ο η ί 8 8., I γ., Όβοϊδίοηδ οί ΙΒβ Ρ&ίήδΓοΙιΜ 8νηο0 ϊη Θοηδίαηϋηορίβ 33 3 

βοιιγοθ ίοΓ ΟΠοιηαη ι·6ΐί§ΐου3 ρο1ΐογ ϊη Πιβ ΒοΙΙ^ηδ ρηοΓ ίο 1402, ΖΕ 19, 1980, 

σσ. 283-297. 
— Ττθ,νβΙβΓδ 35 3 δουΐΌβ ίοτ Ι.]ιβ δοοίβί.ίβδ οί ΙΒο ΜΜάΙβ Ε3δΙ: 600-1600, ΕΗ3Γ3- 

ηΐδ δίιιάίβδ. Εδδανδ ΐη Ηοηοτ οί Ρβίβτ 0Ιΐ3Γ3ηί3, βάΐίβά Βγ Α. Εηΐοη - ΤΒοιηη- 

όηΒΐδ, Χο\ν ΒΓυηδλνΐοΙί, Ν. .Ε, 1980, σσ. 284-311. 

Οθ3Π3ΐίορΙθ5 Ό. Ε, ΙιτιροΓίαηΙ ΕοοθπΙ ΚβδβηΓοΒ ΐη Βγζ3ηίΐη6 - \νβ3ίβΓη 
Εβίηΐίοηδ: Τηίβΐΐθΰίυαΐ 3ηά ΑΗΐδΙΐο ΑδροοΙδ, 500 - 1500, 0Β3Γ3ηΪ5 8ίυ<Ββδ. 

Εδδ35Γ8 ΐη Ηοπογ οΓ ΡβΙβΓ 01)3Γ3ηϊδ, 6<1ΐί6(ΙΒν Α. Ι_,3Ϊου. - Τΐιοΐϊΐηάηΐάδ, Νθλυ 

Βπιηδ\νΐοΙί, Ν. 3., 1980, σσ. 60-78. 

Γ ε ρ ο λ υ μ ά τ ο υ Ε., Σάλωνα 1204-1394, ΦΓ 1, 1979, σσ. 107-130. 

Γιανναροπούλου Ί ω., Ειδήσεις του 1)6 Εα αυΐΠβίΐύΓβ περί Λακωνίας (1668), 

ΑΣ 4, 1979, σσ. 364-368. 

— Ειδήσεις του "Αγγλου περιηγητοΰ ΕβΜ'ΰ διά την Ηλείαν, ΠΑ'ΣΗΣ, σσ. 33-45. 

Γιαννοπούλου Π. Γ., Απόπειρα έξισορροπήσεως τιμών και νομισματικού πλη¬ 

θωρισμού έπί βασιλείας Ηρακλείου, ΕΕΒΣ ΜΔ', 1979-1980, σσ. 283-292. 

Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου Ε., 'Η κερκυραΐκη πρεσβεία του 1572 και ο 

αντίκτυπος τών πολεμικών γεγονότων τής εποχής στην Κέρκυρα, Κυρ. Χρο-ν. 2ο, 

1980, σσ. 38-46. 

Γκόφα Δ. X., Ασφαλιστήρια του 16ου αίώνος εκ του αρχείου του έν Βενετία Ελλη¬ 

νικού Ινστιτούτου, Θησαυρίσματα 16, 1979, σσ. 54-88. 

Γριτσοπούλου Τ., Τό κρυφό Σχολειό. Παιδεία Ελλήνων - οργανωσις αυτής μετά 

τήν άλωσιν, Πελοποννησιακά 13, 1978-79, σσ. 1-52. 

— Ή συγγραφή τής τοπικής ιστορίας, Πελοποννησιακά 13, 1978-79, σσ. 115-119. 

Δ α σ κ α λ ά κ η Α. Β., Π.ηγοί διά τήν ιστορίαν τής Μάνης, ΑΣ 4, 1979, σσ. 14-19. 

Δετοράκη Θ., Δύο άνέκδοτα χρονικά σημειώματα, Κρητολογία 9, 1979, σ. 36. 

Δημητριάδου Β., Ό Κηηιιηη&ηΐθ καί οί Χριστιανοί κάτοικοι τής Θεσσαλονίκης 

γύρω στά 1525, Μακεδονικά 19, 1979, σσ. 328-395. 

— Φορολογικές κατηγορίες τών χωριών τής Θεσσαλονίκης κατά τήν Τουρκοκρατία, 

Μακεδονικά 20, 1980, σσ. 375-462. 

Δ ο αν ί δ ου Σ. I., Ή Φραγκοκρατία στην πόλη τών Αθηνών (1205-1456), Άθήνα'. 

1980, 12ον, σσ. 246. 

Δ ρ ο ύ λ ι α Λ., Ξένοι περιηγητές στήν Ελλάδα, Διαβάζω 23, Αύγουστος - Σεπτέμ¬ 

βριος 1979, σσ. 41-47. 

Ζακυθηνοΰ Δ., Ε3ΐΐηίί33 ηοδίΓ3...., Κερ. Χρον. 23, 1980, σσ. 54-73. 

Ζ 3 Ε γ 1.1ι ΐ η ο δ ϋ. Α., ΒγζδηίίηίδοΒθ ΟβΒοΒΐοΒΙε (324-1071). [Αιΐδ άβιη Νβυ- 

^ηβοίιϊδοΐιβη ϋ1)6ΐ·ΐΓ3£θη νοη Ο. Ρ&ίοιίΓΟδ. ϋΒβΓ8βίζιιη§ Πθγ Ρ3θ1ι1ΐΐ6Γ3ΐιΐΓ νοη 
Ηπηδ - ΥβΗ Βθ^'θγ], λΥΐβη - Κοίη - 0γ3Ζ 1979, 8ον, σσ. XII + 446. 

Ζ α ρ ί δ η - Β α σ ι λ ε ί ο υ Κ., Γράμματα άπό τό Δέλβινο (1753-1792) γιά τό κληρο¬ 

δότημα του Σπόρου Ρίζου, Θησαυρίσματα 15, 1978, σσ. 260-298. 

Ζ αχ α ρ ι άδ ο υ Ε., ΟθΓΐ3ΖΖΪ καί όχι 0θΓ83ΓΪ, Θησαυρίσματα 15, 1978, σσ. 62-65. 

Ζ3θίΐ3ΓΪ3(1οη Ε., ΤτβΒΐζοηά 3ηά Ιϊιβ ΤηιΕδ (1352-1402), ΑΠ 35, 1979, σσ. 

333-358. 
— ΤΒβ Θ3ΐ3ΐ3η8 οί ΑΙΒβηδ ηηύ ί.Πβ Β6§ΐηηΐη§ οί Ιΐιβ ΤηιΊάεΒ Εχρβη$ιοη ίη ΙΚθ 

Αθ^βαη ΑΓ63, ΠΙΕ'ΔΣΒΣ IV, σσ. 402-419. 
Ζερβογιάννη Ν., Επτά άγνωστα συμβόλαια τής Ενετοκρατίας τής Μονής Αρε- 

τίου Μεραμπέλλου, Αμάλθεια 11, 1980, σσ. 29-36, 217-224. 

Θ ε ο χ α ρ ί δ ο υ Γ. I., 'Ιστορία τής Μακεδονίας κατά τούς μέσους χρόνους (285-1354), 

Θεσσαλονίκη 1980, δον, σσ. 490. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος Η'. Βυζαντινός Ελληνισμός - Μέσο βυζαντινοί 

χρόνοι (642-1071), Άθήναι 1979, 4ον, σσ. 392 [Διεύθυνσις έκδόσεως: Γ. Χριστό- 

πουλος. Γενική έποπτεία βυζαντινών τόμων: Δ. Ζακυνθηνός. Γράφουν οί: Αικ. 

Χριστοφιλοπούλου, Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Ν. Οίκονομίδης, Ν. Σβορώνος, 

Μ. Αη3δ1θδ, Μ. Χατζηδάκης, Σ. Βρυώνης, Α. Δικηγορόπουλος]. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος Θ'. Βυζαντινός Ελληνισμός. Μεσοβυζαντινοι καί 

υστεροβυζαντινοί χρόνοι (1071-1453), ΕΔΘήναι 1980, 4ον, σσ. 496 [Γράφουν οί: Ε. 

ΑΒηνβΐΙΟΓ - Γλύκατζη, Μ. Αη&δίΟδ, Σ. Βρυώνης, Κ. Γιαννακόπουλος, Ε. Ζαχα- 

ριάδου, Η. Κόλιας, Α. Λαΐου, X. Μαλτέζου, Λ. Μπενάκης, Ό. Νΐοοί, Π. Νικολό- 

πουλος, Ν. Οίκονομίδης, Θ. Παπαδόπουλλος, Ν. Σβορώνος, Β. Τατακης, Σ. Φασου- 

λάκης, Μ. Χατζηδάκης]. 

Κ α ν ε λ λ ο π ο ύ λ ο υ Π., 'Η συμβολή του Βυζαντίου στη διαμόρφωση του Εύρωπαϊ- 

κοΰ πνεύματος, Φιλ. Προκι. 38, 1981, σσ. 11-14. 

Καρατζά Σ. Κ., ΤΗταν φιλοπόλεμοι ή άπόλεμοι οί βυζαντινοί Πελοποννήσιοι; 

ΕΕΦΣΠΘ 17, 1978, σσ. 123-138. 

Κατσουλέα Σ. Γ., Ιταλοί περιηγητές στήν Ηλεία τό 17ο αί., ΠΑ'ΣΗΣ, σσ, 

174-196. 

Κορρέ Θ., Οί διώξεις τών Παυλικιανών έπί Μιχαήλ Α', Βυζαντινά 10, 1980, σσ. 203-215. 

ΚουσκουναΙ. -Χασαπογιάννη Κ. - Κ α κ α β ο ύ λ ι α I., Θυρεάτις Γή. Ι¬ 

στορία - Αρχαιολογία - Λαογραφία, Άθήναι 1981, δον, σσ. 508. 

Κρεμμυδα Β., Καταγραφή τών εμπορικών πλοίων του Ηρακλείου τό 1751, Μνήμων 

7, 1978-79, σσ. 12-17. 

Κ^ρΓΪοΐ3ΐίΪ8 Α., Όΐθ ΕΙοηίΘηίβΓδίΦυΙβ ΐη Β}’Ζ3ηζ, ΥΠ 3-4, 1979, σσ. 129- 

144 (συν.). 
Κύρρη Κ. Π., Πολιτική, φιλολογική καί ιδιωτική αλληλογραφία 1687-1828/1829 έκ 

του κώδικας 4 της μητροπόλεως Κιτίου, ΕΚΕΕ 9, 1977-79, σσ. 26)-325. 

Θοηδίηηίθίοδ Ο. I., Μγ8ΐΐοΪ8ηι ηηά δοοΐηΐ Ιηνοίνβΐηθηί ΐη ΙΒβ Ε3ίθΓ Βγ~ 

ζηηίΐηβ ΟιηγοΒ: ΤΒβοΙβρΙοδ οί ΡΒΐΙηάθΙρΙιΒι — 3 033θ 8Πκ1γ, ΒγζδΙ 6, 1979, 

σσ. 83-94. 
— ΤΒβ Τβπη ΝθοίβηΒοΐ (ΐηηον3ίθΓδ) ΐη ΙΒβ ΕχβΒΐΒΙοδ ο£ Θο^ίαηίΐηβ Απηβηο- 

ρουΐοδ 3η(1 ίίδ οιιΙίιΐΓ3ΐ - Ιίη^ιιΐδϋο Ιιηρίΐοβίίοηδ, 01ΐ3Γ3ηΐ8 ΒΙικϋβδ. Βδδβγδ ΐη 

Ηοπογ οί ΡβίβΓ 0Β3Γ3ηΪ5, βάΐίβά Βγ Α. Εηίοη - ΤΒοιη3(Ϊ3ΐπ33 Νβ\ν ΒηιιΐδλνΐοΒ, 

Ν. I., 1980, σσ. 1-18. 

Λαζάρου Α. Γ., Νΐοοίηθ Μΐίβδοη. 'Ο Λάκων «Ηοηιο ϋηΐνβΓδ&Ιΐδ», ΑΣ 5, 1980, 

σσ. 188-198. 

Ε 3 ΐ ο η Α,, 8οπΐ6 ΟΒ3βΓν3ΐϊοηδ οη ΑΙθχΐοε ΡΒΐΙαηίΒΓορβηοδ αηά Μαχίιηοδ Ρΐ3- 

ηουάβδ, ΒΜ08 4, 1978, σσ. 89-99. 

ΕΕΒΣ, ΜΔ' 

10 - 8 -1981 
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Λ α 'ί ο υ - Θ ω μ α 8 ά κ η Α., Οί δύο εξουσίες: Ή διαμάχη μεταξύ —απών καί αύτο- 

κρατόρων καί οί απόψεις των βυζαντινών, ΠΙΕ'ΔΣΒΣ IV, σσ. 173-185 [= Θησαυ- 

ρίσματα 15, 1978. σσ. 106-118]. 

Εοΐου-ΤΒοιηβά&Είδ Α., δδίηίδ &ηά δοοίβίν ίπ ΙΒβ Ε&Ιβ Βγζ&ηίϊηβ Ειηρί- 

γθ, ΘΒ&Γ&ηίδ 8ίυάίβδ. Εδ5&γδ ίη Ηοπογ οί ΡβίβΓ ΟΒ&Γ&ηίδ, βάίίβά Βν Α. Εεάου- 

ΤΒοιηδά&Είδ, Νβιν Βπΐηδίνΐοΐί, Ν. 3., 1980, σσ. 84-114. 

Ε α ίη ρ δ ί ά ΐ δ Ο., Εη πναΐΐίβ βηίι-ο Ι’βί&ί άβδ θΓδηάδ Οοηιηβηβδ βί ββίαί άβ Νίβόβ 
δ ρΓοροδ άβ ΓΒέπΙ&^β άβ Γϊάέβ Βγζ8.ηίϊηβ, ΓΙΙΕ'ΔΣΒΣ IV, σσ. 186-191. 

— Εα Μθγ Νοϊγθ Βγζ&ηίίηβ, ΑΠ 35, 1979, σσ. 363-369. 

Λ α ο ύ ρ δ α Β., Μακεδονικά Άνάλεκτα [ΙΜΧΑ 171], Θεσσαλονίκη 1980, δον, σσ. 120. 

Λουγγή Τ. Κ., Διπλωματία καί διπλωματική. Τό παράδειγμα της ]ΐ!58ΪΟ, Σύμμει¬ 

κτα 3, 1979, σσ. 63-82. 

Ε ο α η £ Β ί δ Τ. Θ., ΤΒβ ίδίΚΐΓβ οί ίΒβ ΟβΓΗϊ&η-Βγζ&ηίϊηβ ΑΙΗαηββ οη ίΒβ Ενβ οί 
ίΒβ ίίΓδίΟυδδάβ, Δίπτυχα 1, 1979, σσ. 158-167 [—ΠΙΕ'ΔΣΒΣ IV, σσ. 198-207]. 

— Εθδ δΓπΒδδδ&άβδ Βγζηηίΐηβδ θπ Οββίάβηί άβρυίδ Ιβ Γοηάδίίοη άβδ βίδίδ ΒδΓΒη- 

Γβδ ,ίυδφΐ’&ιιχ ογοΪ83(1θ8 (407-1096), ΑίΒβηβδ 1980, δον, σσ. XX + 516. 

— ΕΊιΐδίθΓΪθ£Γδρ1ιΐθ άβ Γβροςυβ Μ&ββάοηίβηηβ βί Ιδ άοπήηδίίοη Βνζδηίίηβ 
δΐιρ Ιβδ ρβυρίβδ άυ 8υά-Εδί Ευτορββη ά’δρπίδ Ιβδ ίΓδίίβδ άβ ρδίχ άυ IX6 δίββΐβ, 
Β8 21, 1980, σσ. 69-86. 

Μ & ο γ ί ά β 3 Κ ιι ί Β, λΥΒδί’δ ίη ίΒβ ηδΐηβ «Μβ£δδ Κοιηηβηοδ»?, ΑΙΤ 35, 1979, σσ. 

238-245. 

— ΤΒβ Νβ\ν Οοηβίδηίίηβ δηά ΙΒβ Νβ\ν Εοηδίδηίίηορίβ - 1261 ?, ΒΜΠ8 6, 1980, 

σσ. 13-41. 

Μ & 1ΐ η £ ο « ά ΐ δ Ρ., ϋίβ ΝδβΒήοΒίβη άβδ ΝίΕβίδδ ΟΒοηίδίβδ ίίΒβΓ άίβ Εηίδίβ- 

Βιιη§· άβ3 Ζλνοίίβη ΒυΙ^δΓίδβΒβη 8ίδδίβδ, Βυζαντινά 10, 1980, σσ. 51-147. 

Μ 9.1 ί β ζ ο υ 0Βι\, II ηυδΓίίβΓβ νβηβζίδηο άΐ (Ιοδίδηίίηοροΐί (δβαΗ πίδΓίίίίιηί), 
Θησαυρίσματα 15, 1978, σσ. 30-61 -{- 3 πίν. [ = ΠΙΕ'ΔΣΒΣ IV, σσ. 208-239], 

Μαλτέζου X., Οί ιστορικές περιπέτειες τής Κορίνθου στά τέλη τοϋ 14ου αιώνα, 

Σύμμεικτα 3, 1979, σσ. 29-51 + 5 πίν. 
Μ&ΙΙβζου Ο Β γ., ΟγίΒβΓβ. δοβίβίβ βί βοοηοιπίβ ρβηά&ηΐ 1δ ρβποάβ άβ 1δ άοηήηδ- 
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ίΒβ νβηβίί&η οβοαρδίίοη, ΟΒαρ&ηϊδ Βίυάίβδ.Εδδδγδ ίη Ηοπογ οί ΡβίβΓ ΘΒδΓδηίδ, 
βάίίβά Βγ Α. Εδίου - ΤΒοηΐδάδΕίδ, Νβνν' ΒΓαηδ\νίβΕ, Ν. ά., 1980, σσ. 151-175 
+ 3 πίν. 

Μανούσακα Μ. I., Αλληλογραφία τής ελληνικής αδελφότητας Βενετίας (1641- 

1647) μέ τούς ηγεμόνες τής Βλαχίας καί τής Μολδαβίας (άπό τά επίσημα πρακτικά 
της), Θησαυρίσματα 15, 1978, σσ. 7-29 + 3 πίν. 

— Γράμματα των τελευταίων οικουμενικών πατριάρχων (1878-1950) προς την έλλη- 
νική κοινότητα τής Βενετίας, Θησαυρίσματα 16, 1979, σσ. 7-38. 

ΜατΕορουΙοδ Α., Εβ ίβηιοί£ηδ£β άυ Υδίίβδηυδ Ογ. 163 ρουτ 1δ ρβποάβ οιιίΓβ 
945-963, Σύμμεικτα 3, 1979, σσ. 83-119 + 1 χάρτ. -)- 2 πίν. 

— Εα οΒΓοηίςυβ δηοηγιηβ άυ ΜδΓβίδηυδ £Γ. 408, ΠΙΕ'ΔΣΒΣ IV, σσ. 240-244. 

Μαυροειδή Φ. Δ., Κοινωνία καί διοίκηση στά Κύθηρα στις άρχές τοϋ 17ου αιώ¬ 
να, Δωδώνη 7, 1978, σσ. 141-169. 

Μαυροειδή - Π λ ο υ μ ί δ η Φ., Νέες ειδήσεις γιά την ελληνική παροικία τής Βε¬ 

νετίας (1493-1499), Θησαυρίσματα 15, 1978, σσ. 66-79. 

Μαυρομάτη - Κ α τ σ ο υ γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ Σ., Ή επανάσταση τοϋ στρατηγού 
Βαρδάνη στις σύγχρονες καί μεταγενέστερες αφηγηματικές πηγές, Βυζαντινά 10, 

1980, σσ. 217-236. 
Μ δ ν γ ο πι δ ί ί 5 Ε., λ ρτοροδ άβδ Ββπδ άβ άβρβηά&ηοβ βη βρίτβ 9 1δ ίίη άυ XIV* 

δΐβοΐβ, ΖΚ 19, 1980, σσ. 275-281. 
Μ έ ρ τ ζ ι ο υ Κ. Δ., Τά προνόμια τής συσταθείσης τό 1696 κοινοτητος τής Βοστιτσας. 

Εισαγωγή Γ. Δ. Παναγοπ&ύλου, ΔΙΕΕΕ 22, 1979, σσ. 451-478. 
Μ ι σ ί ο υ Δ., Ή Ειρήνη καί τό «παραδόξως» τοϋ Θεοφάνη. Συμβολή στή «συνταγμα¬ 

τική» θέση τής βυζαντινής Αύγούστας, Βυζαντινά 10, 1980, σσ. 169-177. 

Μίτσοϋ Μ., Τό μεσαιωνικόν Λιγουριό. Αιγουριό - Παλιγουριό, Πελοποννησιακα 13, 

1978-79, παράρτημα, σσ. 37-40 4- 1 πίν. 
Μ ο δ Ε ο υ Ε., Τορο§Ύ&ρΒίβ άυ Μδ^ηβ. Α' ρΓορβδ άβ 1δ Γβ£ΐοη άα ΤβηδΓβ Κιστέρνες - 

"Αγιοι Άσώματοι, ΠΑ'ΔΣΠΣ Β', σσ. 45-54. 
Μ ο σ χ ο ν ά Ν. Γ., Πρακτικά Συμβουλίου κοινότητας Κεφαλονιας. Βιβλίο Α' (19 Μαρ¬ 

τίου - 19 Απριλίου 1593), Σύμμεικτα 3, 1979, σσ. 265-350 + 10 πίν. 
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Μ ο σ χ ο ν ά Π. Ν., Ή Κεφαλονιά τον 16ο καί 17ο αί., σύμφωνα μέ τις μαρτυρίες τών 
ξένων περιηγητών, Κερ. Χρον. 23, 1980, σσ. 256-263. 

Μοσχοπούλου Γ. Ν., Νέα στοιχεία γιά τή σχολή του Νικηφόρου Θεοτόκη στην 
Κέρκυρα (δάσκαλοι καί μαθητές), ΚΧ 3, 1978-79, σσ. 136-163. 

Μπόμπου-Σταμάτη Β., Αναφορά Ελλήνων τής Βενετίας στόν οικουμενικό πα¬ 

τριάρχη Καλλίνικο Β' γιά τό Μελέτιο Τυπάλδο (1700), Θησαυρίσματα 15, 1978, 
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Ν ε ρ ά ν τ ζ η - Β α ρ μ ά ζ η Β., Συργής Ντελενουζίας, αρχών Σερρών 1341-1342, Βυ¬ 

ζαντινά 10, 1980, σσ. 193-202. 
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σιο, ΑΣ 5, 1980, σσ. 257-270. 
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θεια 10, 1979, σσ. 363-370 καί 11, 1980, σσ. 37-54, 143-154, 233-249. 
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1353), Σύμμεικτα 3, 1979, σσ. 53-62 + 5 πίν. 
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_ ΤΒβ ΡτορβΓίίβδ οί ΙΒβ ΠβΒΙίί.ζβιιοϊ ϊη ΙΒβ ίουΓίββηίΒ &ηά ίΐίίββηίΒ ββηίηπβδ, 
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ΤΒοπι&ά&Εϊδ, Νβ\ν Βΐ'υηδν^ίοΕ, Ν. 3., 1980, σσ. 176-198. 
Π α ν ά Α. - Φ. Ν., Μία τριεθνής οικογένεια. Ό οίκος Πανά. Ισπανία - Ελλάς - Ρου¬ 

μανία, 1302-1980, ΔΕΓΕ 2, 1980, σσ. 75-83. 
Παναγοπούλου Γ. Δ., Ή άστική κοίνότης τής Βοστιτσας κατά την Β' Βενετο- 

κρατίαν. Συμβολή είς την ιστορίαν τής πόλεως Αίγιου - Βοστιτσας, Άθηνα 1981, 

12ον, σσ. 64. 
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Γία-αδοττούλου Θ. I., Μανιάτες έποικοι στήν Ιταλία τον 17ο αιώνα. ΛΣ 4, 1979, 

σσ. 396-474 + 2 πίν. 

— Μαθητές του ελληνικού Κολλεγίου της Ρώμης καταγόμενοι άπό την Μεσσηνία, 
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σσ. 95-109. 
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Ροντογιάννη Π. Γ., Τστορία της νήσου Αευκάδος. Τόμος Α', Άθήναι 1980, 8ον, 

σσ. ζ' 688. 

Η Κ π Ο ϊ πΐ 9 π 8., Ή Μεγάλη Εκκλησία έν αιχμαλωσία. Μετάφραση Ν. Κ. II α π α ρ- 

ρ ό δ ο υ, Άθήναι 1979, 12ον, σσ. 744. 

Σ α μ σ ά ρ η Δ., Ή θέση τής αρχαίας μακεδονικής κώμης Νίκης, Μακεδονικά 20, 1980, 

σσ. 487-489. 
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δίβοΐβδ, ΒβΒ 38, 1980, σσ. 219-232. 

8αοιιΐ3ίοδ Β., Εβδ ρΓβππβΓβδ ι^οΐίοηδ Ιιοδίΐΐβδ 3 Αΐβχϊε I Οοιηηβηβ (1081- 

1083), Β^ζαηίϊοη 49, 1979, σσ. 385-394. 

— ΕΆαίβυΓ αηοηνπιβ «1β8 0βδί3 βί 1θ ηιοηάβ 1χγζ3ηΙϊη, Βγζ&ηΐϊοη 50, 1980, σσ. 
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8ον, σσ. XVI 4- 408. 

Σταύρου Τ., Τά πριν άπό τήν "Αλωση, ΝΕ 109, 1981, σσ. 722-726. 
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ηΪ853Γίδΐη. ΚΑ 67-68, 1980, σσ. 113-115. 

— ΟνρποΙ ΓβνοΙαίίοηβΓγ ΐΏονοΓηβηί οί 1589 3Π(1 ίΐιο τοίβ οί Ιοαηηίε Κοηβδΐδ, 

ΚΛ 67-68, 1980, σσ. 116-118. 
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— Τΐιβ Ογρπίδ Γβνοΐιιΐίοη οί 1607 ·ννϊ11ι ΓΒβ Βοΐρ οί ΟΓαηά ϋιιΐίβ οί Τθδ1ί3η, ΚΛ 
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Κύπρο, ΚΑ 69-72, 1980, σσ. 270-275. 

Τ ά γ α ρ η Α., Αγώνες διά τήν έπιβίωσιν τού καταρρέοντος Βυζαντίου (έπικαί προσπα- 

Οειαι ηρωικών Βυζαντινών προς διάσωσιν τής Αυτοκρατορίας των), ΔΕΓΕ 2, 

1980, σσ. 152-156. 

Τ ί 11 31 γ ΐ 4 θ δ Α., ΝοορΙιγίοδ οί ΡΒίΙΐρρουροΗδ’ Υίδϋ ίη Εηβίατκΐ, ΕΦ 60, 1978, 

σσ. 679-696. 

Τ η λ λ υ ρ ί δ ο υ Α., Ό Γαβριήλ Σεβήρος (1540-1616 ) καί οί Άγγλοι, ΕΦ 61, 1979, 

σσ. 402-416. 

Τ ΐ 11 γ γ ί ά 6 δ Α., Αη υηρυ&ϋδϊκΜ ΙθΙΙθγ οί ΙθΓβηιίαδ II, Ρ31γϊ3γο1ι οί ΟοηδΙοηίί- 
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Τ ο ό λ X. I., Περί τής νοθογενείας τού Αέοντος τού Σοφού, Παρνασσός 21, 1979, σσ. 

15-35. 

Τ σ ε λ έ ν τ η Ν., Οί καμπάνες τού τουρκοκρατούμενου Ναυπλίου στή Βενετία (1540— 

1693), Θησαυρίσματα 15, 1978, σσ. 228-245. 

Τσιρπανλή Ζ. Ν., Οί μαθητές τού ελληνικού Κολλεγίου τής Ρώμης (1576-1700). 

Στατιστικές διαπιστώσεις καί γενικά συμπεράσματα, Δωδώνη 7, 1978, σσ. 23-42. 

— Οί Μανιάτες τής Τοσκάνης καί τής περιοχής τού Τάραντα (β' μισό τού 17ου «ί.), 

ΛΣ 4, 1979, σσ. 105-159. 

— Τό έτος ίδρύσεως τού Ελληνικού Κολλεγίου τής Ρώμης, οι θρησκευτικές πεποιθή¬ 
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(1980), σσ. 33-52. 
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Νβ\ν Υοι* 1980, σσ. 180. 

Τ σ ί τ σ α Α. X-, Μνείες μελών τής οικογένειας Ζανδίρη στήν Κέρκυρα, Θησαυρίσμα¬ 

τα 17, 1980, σσ. 317-322 4- 2 πίν. 
Τωμαδάκη Ν. Β., Λουκάρεια. Νικόλαος (ίερεύς) - Νικηφόρος (ιερομόναχος) Ρό¬ 

διος, Κρής καί ή προς τον έν Ένετία Λούκαριν άλληλογραφία του, Θησαυρίσματα 16, 
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— Τό Βυζάντιον καί ή Φραγκοκρατία εις τήν Κύπρον καί τήν Ελλάδα (γενικαί θεωρή¬ 

σεις), ΝΕ 106, 1979, σσ. 1127-1137. 

Φ α σ ο υ λ ά κ η Σ., Ή οικογένεια Καβάκη, ΛΣ 5, 1980, σσ. 39-48. 

Γ γ γ ί § ο δ Α., 03ί3ΐο§ο ογοποΙο&ίοο άβ^ΐΐ αίππηΐ 6 4βϊ οοηνΐί.ίοπ άβΐ Ροηΐ. οοΐΐβ- 
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0ΐο Ογθοο ίη Εοιώ& (1576-1640), ΒοΙΙ. ΟγοΕ. 33, 1979, σσ. 9-56, 113-158, 34, 
1980, σσ. 75-103. 

Φωκά Κοσμετάτου Ν. II., Οικογένειες Φωκά καί Γεράκη Κεφαλληνίας, ΔΕΓΕ 

2, 1980, σσ. 107-117. 

Οίΐ9Γ8πίδ Ρ., Τίιβ Ηοΐβ οί ΐΗβ Ρβορίβ ίη ΙΙιβ ΡοΙΒίβηΙ Είίβ οί ίΚβ ΒγζηηΙΐηβ Ειη- 

ρίΓβ: Τίιβ Ρβηοά οί ιίιβ Οοιηηβηί ηηά ίΐιβ Ρ&Ι&βοΙο^ϊ, Β^ζδί. 5, 1978, σσ. 

. 69-79. 

—· .Τοίιη Γ,νάιΐδ ηηά Ιίιβ ηαβδϋοη οί ίίιβ οπ^ίη οί (Κβ νΐηβΐΐδ ίη Ιίιβ Οτββΐί Ε&η<1δ, 

Β^ζ&ηοβ βί Ιβδ δΐηνβδ. Είικίβδ άα Οίνϊΐίδβιΐίοη. Μ61&η§βδ Ινηη Πυ.]<5βν, Ρ&ΓΪδ 

1979, σσ. 103-107. 

— Οη Ιίιβ Ββηιο^ΓηρΙίΥ οί Μβάίβναΐ Οτββοβ: Α Ργο^Ιθπι δοΐνβά, Βδ 20, 1979, σσ. 

193-218. 

Η η ί ζ ο ρ ο υ 1 ο 8, Μ., Ρΐιοίϊοβ. Οοΐοηΐβ Κ,οπιαίηβ βη ΤΙιβδρΓοίΐβ βί Ιβδ βίβδϋηββδ 

<3β 1& Βηίίηίίβ Ερΐι-οίβ, Βδ 21, 1980, σσ. 97-105. 

Ηβηάτΐοίίχ Β. - Μ& ίζιιΐϊίδ 0., Αΐβχίοδ V Όοπίί&δ ΜοητίζουρΜοδ: Ηίδ Ιίϊβ, 

Γβί0η αηά άβαίίι (? -1204), Ελληνικά 31, 1979, σσ. 108-132. 

Χριστοφιλοπούλου Αίκ., Βυζαντινή Ιστορία. Τόμος Β'ι (610-867), Άθήναι 

1981, δον, σσ. 408. 

ΟΙίΓγδΟδ Ε. Κ., Τίιβ Ιίΐΐβ Βασιλεύς ίη βηι·1γ Β^ζηηΙίηβ ίηίβΓηηίίοηη] Γβΐηίίοηδ, 

ΟΟΡ 32, 1978, σσ. 29-75. 

— ϋβΓ ΚεάδβΓ ηηά βΐίβ Κόηΐ§β, Όίβ νοΙΙίβΓ αη <1θγ ιηίίίΙβΓβη ιιηά υηίβΓβη Ηοηαιι 
ίπα ίϊίηίβη υη<1 δβοΕδίβη «ΙΜιιΊιυηάβΓΐ, \νίβη 1980, σσ. 143-148. 

Ψαρά I. Δ., Για μερικές άγνωστες βενετικές πηγές της επτανησιακής ιστορίας των 

μέσων του 17ου αΐ., Κερ. Χρον. 23, 1980, σσ. 405-417. 

Ζ' — ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ Ά θ α ν. Ά ν., Ή επισκοπή Πλαταμώνος καί οί άρχιερατεύ- 

σαντες έν αυτή, ΤΛΜΚΒ, σσ. 45-82. 

Άντωνκχάτου Ν., Περί του Ιερεμία Κατσαΐτη, επισκόπου Μαΐνης καί ήγουμέ- 

νου της Μονής Νέας Τερουσαλήμ Κεφαλληνίας, ΑΣ 5, 1980, σσ. 395-402 -}- 3 πίν. 

Άρχοντώνη Βαρθολομαίου, μητρ. Φιλαδέλφειας, Προσπάθεια συγκροτήσεως 

οικουμενικής συνόδου πρό πεντηκονταετίας, ΤΑΜΚΒ, σσ. 85-92. 

Ά τ έ σ η Β. Γ., μητρ. πρ. Λήμνου, Βραχέα τι να περί άρχιερέο^ν της έν Έλλάδι εκ¬ 

κλησίας καί έπισημειώσεις εις επισκοπικούς αύτής καταλόγους, ΕΦ 60, 1978, σσ. 

44-88. 

Β α ρ ν α λ ί δ ο υ Σ., Ό φιλενωτικός αρχιεπίσκοπος Άχρίδος Πορφύριος Παλαιολόγος 

( ή 1643) καί ή συμμετοχή αύτοΰ εις τάς συνωμοτικάς ένεργείας εναντίον Κυρίλλου 

του Λουκάρεως, Μακεδονικά 19, 1979, σσ. 125-158 + 1 πίν. 

Β α σ ι λ ι κ ο π ο ύ λ ο υ - Ί ω α ν ν ί δ ο υ Α., Ή επισκοπή Ώλένης-Βολαίνης κατά τήν 

Βυζαντινήν περίοδον, ΠΑ'ΣΙΓΣ, σσ. 250-260. 

Γλαβίνα Α., Οί πρώτοι κατά τήν Τουρκοκρατίαν μητροπολΐται Θεσσαλονίκης, 

ΕΕΘΣΠΘ 23, 1978, σσ. 331-346. 

— Ή επισκοπή Λητής καί Ρεντίνης, ΕΕΘΣΠΘ 24, 1979, σσ. 325-355. 

— Αρχιερείς τής Επισκοπής Άρδαμ,ερίου, Μακεδονικά 20, 1980, σσ. 9-29. 

Ζηζιούλα Ί ω. Δ., 'Ο συνοδικός θεσμός. Ιστορικά, εκκλησιαστικά καί κανονικά 

προβλήματα, ΤΑΜΚΒ, σσ. 163-190. ·: - 
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Κομίνη Α. Δ., Παρατηρήσεις καί διορθώσεις εις τούς επισκοπικούς καταλόγους Άρ- 

γολιδοκορινθίας, Πελοποννησιακά 13, 1978-79, παράρτημα, σσ. 22-27. 

Κ ο ν ι δ ά ρ η Γ. I., Παρατηρήσεις είς τά περί επισκοπών τής Λακωνικής κατά τούς 

ένδεκα πρώτους αιώνας της καθολικής ορθοδόξου Εκκλησίας τής Ελλάδος, μετ 

εισαγωγής εις τό πρόβλημα των πηγών περί των επισκοπών Πελοπόννησου, ΑΣ 5, 

1980, σσ. 403-434. / ^ 
Κωνσταντινίδου Έ μ μ. Τ., Ανέκδοτος επισκοπικός κατάλογος Κίτρους, ΤΑΜΚΒ, 

σσ. 225-230. 
Μπόνη Κ. Γ., Μέγας Αθανάσιος, Ίουλίανός ό Αποστάτης καί Μέγας Βασίλειος έν 

θέσει καί άντιθέσει έναντι τής εκκλησίας σκληρώς άγωνιζομένης προς διασφαλισιν 

τής άνεξαρτησίας αύτής κατά τον δ' αιώνα, Θεολογία 50, 1979, σσ. 689-/25. 

Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Σ τ ε φ. Π ω., Ό μητροπολίτης του Μ. Τιρνόβου Βουλγαρίας Διο¬ 

νύσιος Ράλλης Παλαιολόγος καί οί ένέργειές του γιά τήν άπελευθέρωση τών ύποδού- 

λων Ελλήνων καί Βουλγάρων (τέλη 16ου - άρχές 17ου αί.), ΤΑΜΚΒ, σσ. 285-289. 

Παπ αζώτου Θ-, 'Ο Ιγνάτιος Καλόθετος ιδρυτής του ναοΰ του ' Αγίου Βλασίου στή 

Μεγίστη Λαύρα, Μακεδονικά 19, 1979, σσ. 426-429. 

Ρ ί ί δ ϊ ο « η ΐ δ α. Κ., Ιοίι&ηηβδ ΟΐΓ^δΟδίοιηυδ ίΐΒβΓ άβη Υοιτ&η^ (Ιοε Βΐδβΐιοίδ 

νοη Κογώ, ΕΕΣΜ 5, 4974-75 (1980), σσ. 505-518. 

Π ο λ έ μ η Δ. I., Ό ναός τής Καταφυωτίσσης μετόχιον τής Μονής τού 'Αγίου Νικολάου| 

Πέταλον 2, 1980, σσ. 46-74. 

Σ ά θ α Κ. Ν., Βιογραφικόν σχεδίασμα περί τοΰ πατριάρχου Ίερεμίου Β' (1572-1594), 

έν ΆΟήναις 1870 (φωτοτ. έπανέκδοσις, Θεσσαλονίκη 1979), 8ον, σσ. ήε' + 219. 

Τ α β λ ά κ η I., Παρατηρήσεις στόν κατάλογο τών ήγουμένων τής Μονής Κουτλουμου- 

σίου, ΓΠ 63, 1980, σσ. 45-47. 

Τ ζ ε δ ά κ η Θ. Β., μητρ. Λάμπης καί Σφακίων, ΤΙ καθέδρα τοΰ προκαθημένου τής έν 

Κρήτη εκκλησίας κατά τήν β'βυζαντινήν περίοδον (961-1204 μ.Χ.), ΠΙΕ ΔΣΒΣ 

IV, σσ. 365-374. 
Τ ρ ω ι ά ν ο υ Σ., Περί τά οικονομικά τοΰ κλήρου τής^ Μ. Εκκλησίας κατά τον ι αιώνα. 

Ανέκδοτον «υπόμνημα» τοΰ πατριάρχου Αντωνίου Γ', Δίπτυχα 1, 19/9, σσ. 37- 

52. 
Τ σ ί τ σ α Α. X., Χριστόδουλος Βούλγαρης, μέγας πρωτοπαπάς Κερκύρας (1638-1693), 

ΚΧ 3, 1978-79, σσ. 195-234. 
Τσουλκανάκη Ν., άρχιμ., Νικηφόρος Μαρθάλης ό Γλυκύς, άρχιεπίσκοπος του α¬ 

γίου καί θεοβάδιστου όρους Σινά, Κληρονομιά 10, 1978, σσ. 121-152. 

Τ ω μ α δ ά κ η Ν. Β., Μητροπολιτικά Εφέσου. Α'. Κατάλογοι Μητροπόλεως Εφέσου. 

Β'. Ανύπαρκτοι Αρχιερείς Εφέσου. Γ'. Λεόντιος Ηλιουπόλεως. Δ . Τρεις επί¬ 

σκοποι Θεοδοσιουπόλεως, Α', Β', Γ' Επίμετρα, ΕΦ 60, 1978, σσ. 259-294 

[Έπίμετρον Γ' υπό Β. Φ. Τωμαδακη]. 

— Κρήτες έκκλησιαστικοί έξακριβούμενοι. Μητροφάνης Θεσσαλονίκης ό άπό Βέροιας, 

ό αδελφός του Ματθαίος ό ρήτωρ, Αρσένιος Τορνόβου καί ΤΤσαίας Πισανος, Κρη- 

τολογία 8, 1979, σσ. 19-40. 
— Τυπικόν της Τέρας Μονής Όδηγητρίας (Γωνιάς Κισάμου) τοΰ 1668 έτους, συντα- 

χθέν μέν υπό τοΰ ηγουμένου τής αυτής μονής Ήσαΐου τοΰ Διακοπούλου (-1670 ϊ), 

έκδιδόμενον δέ νΰν μεταγεγραμμένον μετ’ εισαγωγής, σχολίων τε καί γλωσσάριου 

υπό —, Κρητολογία 9, 1979, σσ. 5-22. 

— 'Ο Κρής ίερομάρτυς αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Άρχατζικάκης ( Τ 1922), Κρητολογία 

9, 1979, σσ. 135-138. 
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Τωμαδάκη Ν. Β., Τό έτος του θανάτου 'Ιλαρίωνος Γραδενίγου μητροπολίτου Ηρά¬ 

κλειας, Άθηνά 77, 1978-79, σ. 56. 

— Περί της έπισκοπής Καλαμώνος καί της μονής 'Αγίου Νικήτα (Φραγκοκαστέλλου). 

Ειδήσεις 1196 μ..Χ., ΓΙρομηθεύς ό πυρφόρος 20, Ίούν.-Αύγ. 1980, σσ. 168-168. 

— Ανύπαρκτος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ματθαίος (1585/6), ΤΑΜΚΒ, σσ. 351- 

353. 

Φασουλάκη Σ., Περί τής θέσεως της Μονής 5Ορεινού, ΠΑ'ΔΣΠΣ Β', σσ. 66-68. 

Φειδά Β λ. Ίω., Αί περί σχέσεων Εκκλησίας καί Πολιτείας άντιλήψεις του Μ. Φω¬ 

τίου, ΤΑΜΚΒ, σσ. 357-375. 

Φλωρεντή X. Γ., διακόνου, Βραβεΐον της Ίεράς Μονής Άγ. Ίωάννου τοΰ Θεολόγου 

Πάτμ,ου, Άθήναι 1980, 8ον, σσ. κ' -{- 208 4 8 πίν. [Εταιρεία Βυζαντινών καί 

Μεταβυζαντινών Μελετών. Διπτύχων παράφυλλα 1]. 

X α τ ζ η φ ώ τ η I. Μ., Πώτμος ή ιερή, Άθήναι 1980, δον, σσ. 136. 

X ώρα Γ. Α., Αθανάσιος Σολιώτης (1784-1841), εκκλησιαστικός τοποτηρητής Ναυ¬ 

πλίου καί ’Άργους, Πελοποννησιακά 13, 1978-79, παράρτημα, σσ. 67-83. 

Η' - ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ 

Άγγελοπούλου Ά θ., Οί ιε' ιερομάρτυρες Τιβεριουπόλεως - Στρωμνίτσης, Μακε¬ 

δονικά 20, 1980, σσ. 463-484. 

Βασιλοπούλου Ν α τ α λ ί α ς (μ,ετάφρασις): Β. Μβηίΐΐοη, Τά μοναστήρια καί οί 

άγιοι τοΰ Όλυμπου τής Βιθυνίας, Θεσσαλονίκη 1980, 12ον, σσ. 320 4 1 χάρτ. 

V ρ ^ ο η ί 8 8 ρ β γ ο 8, ΤΙιβ Ρ & η β § γ τ ΐ 5 ο£ ΐΠβ Βγζ&ηΙϊηβ 8δίηί: 9. δΙιιάγ ίη 

ίίιβ ηαΙιΐΓβ οί & ηιβάίβνδί ίηδίίίυΐίοη, ίίε οη£ίηδ δηά ίδίβ, «ΤΙιβ Βγζ&ηϋηθ 
Βδίηί», ΒΪΓΐϊΐίη§1ΐ9ΐη 1981, σσ. 196-227. 

Δεληγιαννοπούλου X., μητροπ. Άργολίδος, Οί δύο συνώνυμοι "Αγιοι μέ τό 

όνομα Λεωνίδης, Πελοποννησιακά 13, 1978-79, παράρτημα, σσ. 15-21. 

Ζήση Θ. Ν., Ή Αγία Παρασκευή ή Έπιβατηνή καί άγνωστος κανών τοΰ Μελετίου 

Συρίγου είς αυτήν, Κληρονομιά 11, 1979, σσ. 317-339. 

Κ α ρ ιτά Ε., Ή Μορφή ενός 'Αγίου. Ιωάννης ό Ρώσος. Βιογραφικό Διήγημα. Β' έκ¬ 

δοση, ’ΑΟήναι ά.έ., 12ον, σσ. 234. 

Κυράτσου Διονυσίου Κ., μητροπ. Δράμας, Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου Γερ¬ 

μανού ίδρυτοΰ ί. μονής Είκοσιφοινίσσης, έν Δράμια 1980, 12ον. 

Λ α μ ψ ί δ η Ο., Ή προβληματική περί τήν έρευναν τοΰ βίου Όσιου Νίκωνος τοΰ Με¬ 

τανοείτε, ΑΣ 4, 1979, σσ. 99-104. 

— Έπί τη έκδόσει τοΰ βίου τοΰ Όσιου Νίκωνος κατά τον ΒδΐΊοβΐ*. 583, ΑΠ 37, 1980, 

σσ. 3-15. 

Μ δ ο γ ί ά β δ ΒυΙΙι, 8δίηίδ &η<1 δδίηίΐιοοά ίη ΡΙιο ΕαιΤρ Ρδΐδίοΐο^δη Ρβποά, «ΤΙιβ 

Βγζδηίίηβ 8δίηί», Βίπηίη§'1ΐδηι 1981, σσ. 67-87. 

Μ ι κ ρ α γ ι α ν ν α ν ί τ ο υ Γ., Άπολυτίκιον καί Μεγαλυνάριον Μαξίμου τοΰ Γραικοΰ, 

Σκουφάς 6, 1980, σ. 290. 

Παπαηλίοπούλου - Φωτοπούλου Ε., Αγιολογικά καί ύμνογραφικά είς 

Άγιον Παύλον τον Νέον έν τοΐς Καΐουμά έπί τών είκονομάχων άθλήσαντα, Δίπτυχα 

1, 1979, σσ. 53-96 4 2 πίν. 

— Παρατηρήσεις καί προσθήκες στο «άοδδίβΓ» ενός λησμονημένου άγιου τής βυζαντι¬ 

νής Μεθώνης, ΙΙΑ'ΣΜΣ, σσ. 236-258 -(- 2 πίν. [έν σσ. 248-258 έκδίδεται άκολου- 

θία είς Άγιον Αθανάσιον, έπίσκοπον Μεθώνης, εκ του κώδ. ναΐίο. "Γ. 2571, φφ. 

202ν-210, ού καί σύντομος περιγραφή έν σσ. 240-241]. 

Πάσχου Π. Β., «Σώφρων μεμηνώς», ήτοι ύμναγιολογικά είς άγιον Νεκτάριον τον 

Καρεώτην, μετά τοΰ βίου καί τής Ακολουθίας αύτοΰ τό πρώτον νΰν έκδιδομ,ένων, 

Δίπτυχα 1, 1979, σσ. 239-281 4 3 πίν. 

— 'Τμνολογικά είς "Οσιον Ιερόθεον τον Ίβηρίτην, ΓΙΑ'ΣΜΣ, σσ. 135-143. 

Τωμαδάκη Ν. Β., Κρήτες Νεομάρτυρες, Προμηθεύς ό πυρφόρος 22, Νοέμ.-Δεκ. 

1980, σσ. 323-326. 

Θ' - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ 

Ά β ρ α μ έ α Λ., Ανέκδοτη βυζαντινή επιγραφή άπό τό φρούριο τής Αίνου, ΙΙΙΕ'ΔΣΒΣ 

IV, σσ. 39-45 4 4 πίν. 

Άγγελοπούλου Α., ΙΙερί τήν επιγραφήν «Άννης τής ΙΙαλαιολογίνης», Μακεδο¬ 

νικά 19, 1979, σσ. 411-417. 

’Α σ η μ α κ ο π ο ύ λ ο υ - Ά τ ζ α κ ά Π-, Αρχαιολογικές παρατηρήσεις σέ τρία χωρία 

τοΰ πέμπτου βιβλίου τοΰ Συνεχιστή τοΰ Θεοφάνη, Κληρονομιά 10, 1978, σσ. 263- 

274 4- 6 πίν. (σσ. 275-280). 

— Τά παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά δάπεδα τοΰ Ανατολικού Ιλλυρικού, ΕΓΔΣΧΑ, 

σσ. 205-281. 

Ά χ ε ι μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α μ ι ά ν ο υ Μ., Ή Μονή τών Φιλανθρωπηνών καί ή πρώτη 

φάση της μεταβυζαντινής Ζωγραφικής, Άθήναι 1980, 8ον, σσ. κη' 4 386. 

V & ΐη ν δ Κ β, 8 ϋ., ΝοΙβ 8ΐιγ Γδηοίβη ιηοηδδίβΓβ δΐ&οηίίβ άβ Κδρτοτιϋδ, ΒγζδηΙίοη 

50, 1980, σσ. 624-627 4 6 πίν. 

Βασιλείου II. I., Οί βυζαντινές τοιχογραφίες τοΰ ναού Επισκοπής τέως δήμου 

Άγραίων - Ευρυτανίας, ΕΕΣΜ 5, 1974-75 (1980), σσ. 553-556. 

Β ε λ ι σ σ α ρ ί ο υ 11., Σχόλιαν είς έπιγραφήν τής βασιλικής τής αρχαίας Όλυμπίας, 

ΠΑ'ΣΙ-ΙΣ, σσ. 159-166. 

— Τοπογραφική έντόπισις βυζαντινού ναοΰ είς Λογγά. Μεσσηνίας, Πελοποννησιακά 

14, 1980-81, σσ. 319-321. 

Βλαχάκη Ρ., Ή εικόνα τής Παναγίας τής Έπισκοπιανής στην Κρήτη πριν άπό τή 

μεταφορά της στη Ζάκυνθο, Θησαυρίσματα 16, 1979, σσ. 255-268 4 1 πίν. 

Β ο κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ Π. Λ., Παρατηρήσεις στην λεγομένη βασιλική τοΰ Άγ. Νίκω¬ 

νος, ΠΑ'ΔΣΠΣ Β', σσ. 273-285 4 πίνακες. 

— Διορθωτικά στις επιγραφές μερικών εικόνων τοΰ Άρχαιολογικοΰ Μουσείου τής Σό¬ 

φιας, Ελληνικά 31, 1979, σσ. 497-502. 

— Μιά πρώιμη κρητική εικόνα τής Βαϊοφόρου στην Λευκάδα, ΔΧΑΕ 9, 1977-9, σσ. 

309-323 + 8 πίν. 

— ΤΙιβ οοηοοδίβιΐ βοιίΓδβ ΐβοΐιηΐςυο: ίαΓίΙιβΓ βχδπιρίβδ αηά δ ίο\ν ΓΟΓηΒτΙίδ, ΘΟΒ 28, 

1979, σσ. 247-260 4 18 πίν. 

Ο δ 1 δ ν δ γ ί δ Ο., ΜδΓγ’δ Όβδββηί ίηίο ΗβΙΙ. Α ηοίβ οη ΙΙιο ΡδδΙΙβΓ ΟχΓοΓά, Οιΐ’ΐδί 

ΟίιυΓοΙι ΑγοΙι. \ν. Ογ. 61, Βγζ8ί 4, 1977, σσ. 189-194. 

— 8οιηβ Αδρββίδ οί δγηιΡοϋο 1)86 οί Εί^ίιίδ ίη 11ιθ ΕδδΙβΓη ΟίιιγοΙι : Γαηάΐβδ, 

Ε&πιρδ δηιΐ ΟδΗίοΙι Ε^δ, ΒΜ08 4, 1978, σσ. 69-78. 

— ΤΙιβ ΡοΓίΓδίΙδ οί 81. Αΐίίδηδδίυδ οί ΑΙΗοδ, Β^ζ8ί 5, 1978, σσ. 96-112 4- 12 

πίν. (σσ. 113-124). 

Γκιολέ Ν., «Πορευθέντες...» (είκονογραφικές παρατηρήσεις), Δίπτυχα 1, 1979, σσ. 

104-142 4 6 πίν. 

Οοιιιπδ-ΡβίοΓδοη Τ., Οίιπδί 35 Μίηίδίταηί δη<ί ίίιβ Ρηοδί· 88 ΜίηίδίΓαηΙ οί 

ΟΙιτΐδί ίη δ Ρδ1δβο1ο§’δη ρι·ο§τ&ιη οί 1303, Γ)ΟΡ 32, 1978, σσ. 197-216428 πίν. 
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Γ ο ύ ν α ρ η Γ. Γ., Οί τοιχογραφίες των * Αγίων Αποστόλων καί τής Παναγίας Ρα- 

σιώτισσας στην Καστοριά, Θεσσαλονίκη 1980, 8ον, σσ. 196 + 50 πιν. 

— Χάλκινο παλαιοχριστιανικό «σταθμίον» άπό τούς Φιλίππους, Μακεδονικά 20, 1980, 

σσ. 209-217. 

Ο Γ 3 1) 3 Γ Α. - Μ α ν ο ύ σ α κ α Μ. I., Ή εικονογράφηση του χειρογράφου του Σκυλί- 

τζη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Μαδρίτης [Βιβλιοθήκη τοΰ Ελληνικού Ινστιτού¬ 

του Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας- Αρ. 10], Βενετία 19/9, 

4ον, σσ. XXII -{- 210 + 40 πίν. + 272 εικ. 

Γριτσοπούλου Τ., Παρατηρήσεις άπό την μελέτην τής διακοσμήσεως τής Μονής 

'Αγ. Αναργύρων, ΛΣ 4, 1979, σσ. 186-192. 

— Τό άγιογραφικόν έργον των Μόσχων είς τά μνημεία τοΰ ΓΙορεστού, ΠΑ'ΣΗΣ, σσ. 

269-304. 

— Τρεις έπιγραφαί έξ Αγίας Λαύρας, Πελοποννησιακά 14, 1980-81, σσ. 307-312.. 

Δημακοπούλου I., Έρευνες στην άρχιτεκτονική τής Μονής Σινά, ΔΧΑΕ 9, 1977- 

79, σσ. 261-301 + 10 πίν. 

Δρανδάκη Ν. Β., Οί τοιχογραφίες τοΰ 'Αγίου Νικολάου στον "Αγιο Νικόλαο Μο- 

νεμβασίας, ΔΧΑΕ 9, 1977-9, σσ. 35-61 + 14 πίν. 

— Παναγία ή Βρεστενίτισσα, ΛΣ 4, 1979, σσ. 160-185 -)- 30 πίν. 

Ό Γθδ8ογΐ&ηηί Ρ., 8οιώ6 οΕδβι-ναϋοηδ οη ΙΚβ Αδίηοιι Ρτθδοοθδ, Κληρονομιά 

10, 1978, σσ. 51-77 + 6 πίν. (σσ. 78-84). 

Θ έ μ ε λ η Π., Ψηφιδωτά τής "Αμφισσας, ΦΓ 1, 1979, σσ. 7-15 + 17 πίν. 

Κ α δ ι α ν ά κ η Ε., Οί βυζαντινές εκκλησίες ’Άνω Βιάννου καί οί τοιχογραφίες των, Α¬ 

μάλθεια 7, 1976, σσ. 277-280, 8, 1977, σσ. 91-92, 10, 1979, σσ. 152-154. 

Κακούρη I. I., Βυζαντινά γλυπτά τής αρχαιολογικής συλλογής Κορώνης, 1ΊΑ ΣΜΣ, 

σσ. 323-330 + 10 πίν. 

Κ α λ λ ι γ ά Μ., Κιβωτίδιο άπό έλεφαντοκόκκαλο τής Μονής ’Ομπλοΰ, ΔΧΑΕ 9, 1977-9, 

σσ. 303-307 4- 2 πίν. 
Κ α λ λ ι γ ά X. Α., 'Ο νοτιοδυτικός πύργος τοΰ τείχους τής Κάτω πόλεως τής Μονεμ- 

βασίας, ΠΑ'ΔΣΠΣ Β', σσ. 201-204 + πίνακες. 
Κ 9.11 ϊ £ 9.8 Η., ΤΙΐΘ ΟιιιγοΙι οί Η9§;ΙιΪ9 8ορΜ& 9ί ΜοηΘΓην9δία: ϋε ά&Ιο αηά άβιΐί- 

οαΐίοη, ΔΧΑΕ 9, 1977-9, σσ. 217-222 + 4 πίν. 

Κ α λ ο κ ύ ρ η Κ. Δ., Μελετήματα χριστιανικής ορθοδόξου άρχαιολογίας και τέχνης, Θεσ¬ 

σαλονίκη 1980, σσ. ι' + 567 + 4 πίν. + 202 είκ. 

Κ α ρ α κ α τ σ ά ν η Δ., 'Ο ναός τοΰ 'Αγίου Γεωργίου Κουβαρά, Θεολογία 50, 19/9, σσ. 

959-981 + 22 πίν. (σσ. 982-993). 

Κα ρ ρ έ ρ Γ. Τ., Έραλδικά μνημεία άπό την Ζάκυνθον, ΔΕΓΕ 2, 1980, σσ. 84-106 Η- 

πίνακες. 

Κα τσάρου Β., Ζητήματα ιστορίας ενός βυζαντινού ναοΰ κοντά στο Εύπαλιο Δωριδος, 

Βυζαντινά 10, 1980, σσ. 9-50 + 4 πίν. 
Κ ί τ σ ο υ Σ., μητροπ. Γυθείου καί Οίτύλου, Ανέκδοτος κτητορική επιγραφή τής μο¬ 

νής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου τής Άντρουμπεβίτσης Εξω Μάνης, ΛΣ 5, 1980, σσ. 

391-394 + 10 πίν. 
Κονιδάρη Δ. Κ., Ανάγλυφα βενετσιάνικα οικόσημα στό παλαιό φρούριο τής Κέρ¬ 

κυρας, ΔΕΓΕ 2, 1980, σσ. 63-74 + πίνακες. 

Κουτσοκλένη Γ., Τά μοναστήρια τής Φωκίδας, ΦΓ 1, 1979, σσ. 131-171. 

Κοινσταντινίδου Δ., Μερικά ενδιαφέροντα «προσκυνητάρια» τής 'Αργολίδας, 

Πελοποννησιακά 13, 1978-79, παράρτημα, σσ. 100-110 + 4 πίν. 

— Λαϊκά κτίσματα τής Λακωνίας, ΛΣ 5, 1980, σσ. 143-155 ή- 9 πίν. 

Κωνσταντουδάκη Μ., 'Ο ζωγράφος Ματθαίος Βιτζαμάνος καί ή διακοσμητική 

ζωγραφική μέ Εβραίους παραγγελιοδότες στό Χάνδακα, Θησαυρίσματα 15, 1978, 

σσ. 127-136. 

Λ ά β β α Γ., Οί πόλεις τών «Χριστιανικών Βασιλικών»: Μία συμβολή στην πολεοδομία 

τοΰ Ανατολικού Ιλλυρικού, ΕΓΔΣΧΑ, σσ. 403-445. 

Λεντάκη Α., Ό άγιογράφος Εμμανουήλ ίερεύς Σκορδίλης καί ό Μανιάτης πειρα¬ 

τής Λιμπεράκης Γερακάρης, Μνημοσύνη 7, 1978-79, σσ. 151-199. 

Λεωνιδοπούλου - Στυλιανού Ρ., Παρατηρήσεις στο μοναστήρι τού 'Αγίου 

Λαυρέντιου Πηλίου, ΔΧΑΕ 9, 1977-9, σσ. 223-248 + 8 πίν. 

Α ί β α - Ξ α ν θ ά κ η Θ., Οί τοιχογραφίες τής Μονής Ντίλιου, Ιωάννινα 1980, 8ον, σσ. 

218 + 93 πίν. 
Μαδεράκη Σ. Ν., Ή κόλαση καί οί ποινές τών κολασμένων σαν θέματα τής Δευ¬ 

τέρας Παρουσίας στις εκκλησίες τής Κρήτης, ΤΠ 2, 1978, σσ. 185-236 καί 3-4, 

1979, σσ. 21-80 (+ πίν.). 

Μ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ Θ. Σ., Ό παραθαλάσσιος ναός τοΰ "Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλο¬ 

νίκη, Μακεδονικά 20, 1980, σσ. 175-192. 

Μαρκή - Άγγέλκου Ε., Άνασκαφή Αγίου Νικολάου Τρανού, Μακεδονικά 19, 

1979, σσ. 271-297 + 16 πίν. 

Μαυροπούλου-Τσιούμη X. - Παπανικόλα-Μπακιρτζή Δ., Κιονό¬ 

κρανα τής συλλογής τής Ροτόντας Θεσσαλονίκης. Μέρος Α'. Κορινθιακά κιονόκρανα 

καί παραλλαγές, Μακεδονικά 19, 1979, σσ. 11-39 + 12 πίν. 

Μ έ ν τ ζ ο υ - Μ ε ϊ μ ά ρ η Κ., Χρονολογημένα; βυζαντιναί έπιγραφαί τού Οοτρίΐδ Ιη- 

8θπρί.ίοηαπι θΓ3603Τΐιιη IV, 2, ΔΧΑΕ 9, 1977-9, σσ. 77-132. 

Β ά Ε ί γ I ζ ΐ 5 Οι., ΌΜ^πιοίβΐοΙιοη: υη οβηίΓβ <1β οέι*3ΐηκιυβ ροδΙ-Ε^ζ&ηΙϊηβ, Β8 

21, 1980, σσ. 147-153 + 37 πίν. 

ΒοιίΓίΐδ Οι., Τ\νβΙίΙΙι &ηά ΤΜιΊββηϋι οβηίιΐΓγ νθ,ΓΪ&ίΐοηδ οί ί,Ιιβ δΐη^ΐβ άοιηοά 

οοί&^οη ρΐ&η, ΔΧΑΕ 9, 1977-9, σσ. 21-34 4- 4 -ίν. 

Β ο ιι γ 3.5 Ε., ΑΓοΜίβοίιΐΓΜ δοαΙρΙαΓβδ οί Ηιβ ΠνβΚΙΙι αηά ΙΠβ ΙΜιΊββηΙΙι 

ΟΘηΙυΓίβδ ΐη Ογθθοθ, ΔΧΑΕ 9, 1977-9, σσ. 63-75 -\- 12 πίν. 

— ΤΠ0 Κ61Ϊ4113Γ7 ΟΓΟδδ οί Εβο ΒοιηβδΙίοοδ ί β δ ϋ ^ 3 β κ, «Β^ζ^η- 

ίηιιη &η<1 ίΐιβ Οίβδδΐβαί ΤΓβάΐίϊοη», ΒίΓΓαίη^Ιι&ηι 1981, σσ. 179-187. 

Ναυπλιώτου I. Α., Τά οικόσημα τής Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου, ΔΕΓΕ 2, 

1980, σσ. 172-199 4- πίνακες. 

Ν ϊ Ε ο 1 ά ο υ Τ 1ι., Όίβ Κιιπδί υηά Πιγ θΓζίβΙιβπδοίιβΓ 1)βί 4βη άΓβϊ ΙΙϊβΓϊΐι-οΙιβη, 

Θεολογία 50, 1979, σσ. 889-911. 

Ντε λ οπού λ ου Γ. Α., Δυτικά πρότυπα τών κάστρων τής Ηλείας, ΠΑ'ΣΗΣ, σσ. 

149-158. 

Ξυγγοπούλου Α., Κυνοκέφαλοι, ΔΧΑΕ 9, 1977-9, σσ. 1-19 4- πίν. 2. 

— Ή τοιχογραφία τής Παναγίας Λιέβισκας καί ή σαρκοφάγος τοΰ 'Αγ. Δημητρίου, 

ΔΧΑΕ 9, 1977-9, σσ. 181-184. 

— Μνημειακή ζωγραφική τοΰ 'Αγίου "Ορους (Ανέκδοτο μελέτημα: ανακοίνωση 3Τ. Μ. 

Μυλωνά), ΝΕ 109, 1981, σσ. 86-100, 153-162. 

Ξ ύ δ η Θ., Ήλειακή Παναγία, ΠΑ'ΔΣΠΣ Β', σσ. 219-226. 

ΟΠεοηοπιίάβδ Ν., Εβο VI &ηά ΙΗβ Νειι41ιθχ Μοδ&ΐβ οί 8&ΐηί δορΜα, ΌΟΡ 30, 

1976, σσ. 151-172 4* 5 πίν. 

’Ο λ υ μ π ί ο υ Ν. Π., Τά ξυλόγλυπτα τής I. Μ. Προφήτου Ήλιού ΙΙαρνασσίδος, Θεο¬ 

λογία 50, 1979, σσ. 594-627 + 37 πίν. (σσ. 628-662). 
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Π α λ ι ο ύ ρ α Α. Δ., 'Η δυτικού τύπου άνάσταση του Χριστού καί δ χρόνος εισαγωγής 

της στην ορθόδοξη τέχνη, Δωδούνη 7, 1978, σσ. 385-397 + 7 πίν. 

•— Τά ψηφιδωτά τού 'Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων της Βενετίας, Θησαυρίσματα 15, 

1978, σσ. 144-176 + 13 πίν. 

Ρ α 11 8ι8 ϋ. I., ΕΊ11γιϊουιη ΟπβηίΜ. Αρβτ$ιι ΜδΙοηςυο. Γ» ρΓοΜέιη&Ιί^υβ άβ δοη 

&Γθ1ιόο)ο^ΐβ οΙΐΓβΙΐβηηβ, Θεολογία 51, 1980, σσ. 62-76. 

— Ε’όάίίϊοβ οαΐίιιβΐ οΙΐΓβϋβη βί 1& ΙϊΙυΓ^ϊβ ά&ηδ ΓΙΙΙγΓίοιιΐΏ ΟπθηΙ&Ι, ΕΓΔΣΧΑ, 

σσ. 497-570. 

— ΜοηαηιβηΙδ βί ίθχίοδ, ΕΕΒΣ ΜΔ', 1979-1980, σσ. 37-116. 

Π α ν α γ ι ω τ ί δ η Μ., Μερικές παρατηρήσεις στις προοπτικές συμβάσεις μιας εικόνας 

τού Άνδρέα Ρίτζου, ΔΧΑΕ 9, 1977-79, σσ. 249-260 + 4 πίν. 

Παπά Α., μητροπ. Έλενουπόλεως, Μία προσωπογραφία τής I. Μητροπόλεοχς Χαλκη- 

δόνος, Κληρονομιά 10, 1978, σσ. 43-50 + 1 πίν. 

— Περί τον άγιογράφον Είρήναρχον Κόβαν καί τό λογοτεχνικόν κυρίως έργου αύτού, 

ΕΦ 60, 1978, σσ. 667-678. 

— Κεντητή ωραία πύλη τής έν Χάλκη I. Μονής Παναγίας Καμαριωτίσσης, Θεολογία 

50, 1979, σσ. 22-30 + 2 πίν. 
— Τά επιγράμματα τού Μ. ΙΊριμικηρίου τής Μ. τού Χριστού Εκκλησίας Θεοφάνους 

Σ. Θεοφανείδου, Θεολογία 50, 1979, σσ. 726-758 Η- 5 πίν. (σσ. 759-762). 

— Ανέκδοτον κάλυμμα Ευαγγελίου, Κληρονομιά 11, 1979, σσ. 443-448 Η- 2 πίν. 

(σσ. 449-450). 

— ΓΙερί ιερατικών καί λειτουργικών άμφιων, ΒΘ 1, 1980, σσ. 105-109. 

— Συμπληρωματικά περί τών θρησκευτικών πινάκων τού X. Ξανθοπούλου, Θεολογία 

52, 1981, σσ. 46-57 + 5 πίν. (σσ. 58-62). 

11 α π α δ ά κ η Ε., Παναγιά Φανερωμένη (Τράχηλα), Αμάλθεια 11, 1980, σσ. 253-267. 

Παπαζήση Τ. Δ., Τό μοναστήρι της Στούπαινας, ΗΕ 28, 1979, σσ. 63-70. 

— Ηπειρωτικές εκκλησίες καί μοναστήρια. Εκκλησίες καί διαλυμένα μοναστήρια τής 

Κλειδωνιάς, ΗΕ 28, 1979, σσ. 649-658. 

Παπαζώτου Θ., Τό έργο ενός άνωνύμου ζωγράφου στή Βέροια, Μακεδονικά 19, 

1979, σσ. 168-194 + 12 πίν. 

— Ή Μονή τού Σαράβαρη στο "Αγιον Όρος. Ιστορικές καί άρχαιολογικές μαρτυρίες, 

Κληρονομιά 12, 1980, σσ. 85-92 Η- 2 πίν. (σσ. 93-94). 

— Εικόνα τής Παναγίας * Οδηγήτριας άπό τό ναό «τού Χριστού» Βέροιας, Μακεδονι¬ 

κά 20, 1980, σσ. 167-174. 

— Συμπληρωματικά στοιχεία γιά τούς ναούς τής Βέροιας, Μακεδονικά 20, 1980, σσ. 

489-494. 

Π α ρ α σ κ ε υ ο π ο ύ λ ο υ Γ. Γ., άρχιμ., Τά φυλακτά τής Ηλείας υπό τό φως τής 

Χριστιανικής πίστεως, Άθήναι 1981, 8ον, σσ. 190. 

II ι ο μ π ί ν ο υ Φ., "Ελληνες άγιογράφοι μέχρι τό 1821, Αθήνα 1979, 8ον, σσ. 340. 

Πύργοι καί κάστρα. Ανακοινώσεις εις την XV Διάσκεψιν της Επιστημονικής Επιτροπής 

τού Διεθνούς Ιδρύματος Πύργων καί Κάστρων, έπιμελεία Ν. Κ. Μ ο υ τ σ ο¬ 

πού λ ο υ, Θεσσαλονίκη 1980, 12ον, σσ. η' -Τ 266. 

Σαμψών Α., Ή Μονή τού Τιμίου Σταυρού τής Σκοπέλου κατά τό 19ο αιώνα, ΑΕΜ 

22, 1978-9, σσ. 123-134. 

8 ρ 3. 11ι & γ & ί δ I., ΟΙχδβΓν&Ιΐοηδ οη & ίβ\ν ϊΐΐυιηίη&ϋοηδ ϊη Ρδ. - Ορρΐαη’δ Ο^ηββο- 

ί.ϊοα Μδ. νβηϊοβ, Θησαυρίσματα 17, 1980, σσ. 22-35 + 8 πίν. ί 

Σταμπολτζή I. Γ., Ό Ναός τού 'Αγίου Γεωργίου στήν Καλαμάτα, ΠΑ'ΣΜΣ, 

σσ. 210-214 + 4 πίν. 
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Σ τ α υ ρ ο π ο ύ λ ο υ - Μ α κ ρ ή Α., Οί τοιχογραφίες τού 'Αγίου Νικολάου Γλέζου στή 

μέσα Μάνη, Δωδώνη 8, 1979, σσ. 299-332 -μ 28 πίν. 

Τσαγκαράκη Μ. I., Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Ιστορική άναδρομή γιά τό όνομα 

καί τον τόπο γεννήσεως τού Γκρέκο, Αμάλθεια 12, 1981, σσ. 35-66. 

Τ σ α π α ρ λ ή Ε., Βυζαντινή ξυλογλυπτική τής Ηπείρου, Θεολογία 50, 1979, σσ. 231- 

237. 

— Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου 17ου - ν’ ήμίσεος 18ου αί.— Πρόστυπα ξυλόγλυπτα, 

Άθήναι 1980, 8ον, σσ. 182 -Ρ 40 πίν. 

Τ σ ι γ α ρ ί δ α Ε. — Λοβέρδου - ΤσιγαρίδαΚ., Κατάλογος χριστιανικών επι¬ 

γραφών στά Μουσεία τής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1979, δον, σσ. 126. 

Τ υ π ά λ δ ο υ - Α α σ κ α ρ ά τ ο υ Γ. Γ., Οί Κεφαλονίτες σπουδαστές τού πανεπιστημίου 

τής Πάδοβας καί τά οικόσημά τους άπό τόν ανέκδοτο κώδικα τού άβΐΐ’ Εγο, ΚΧ 3, 

1978-79, σσ. 164-180 + 25 πίν. 
— Ιστορικά μνημεία καί οικόσημα τού καθολικού καί αγγλικού νεκροταφείου Κέρκυ¬ 

ρας, ΔΙΕΕ 22, 1979, σσ. 329-351. 

— Οικόσημα κερκυραΐκών οικογενειών άπό ανέκδοτες αρχειακές ιταλικές πηγές, Κερ. 

Χρον. 23, 1980, σσ. 358-382. 

— Οικόσημα κερκυραΐκών οικογενειών άπό ανέκδοτες άρχειακές ιταλικές πηγές, ΔΕΙΈ 

2, 1980, σσ. 9-49 + πίνακες. 

— Έραλδικά μνημεία τών κερκυραΐκών καθολικών έκκλησιών Αηηιιηοΐ&Ιυ καί Πιιο- 

πίο, ΔΙΕΕ 23, 1980, σσ. 437-458 + 11 φωτ. 

Φαράντου X. Δ., Ξυλόγλυπτα τέμπλα στό μοναστήρι «"Αγιος Γεώργιος» τής Βορ. 

Εύβοιας, ΑΕΜ 22, 1978-9, σσ. 135-144 + 16 πίν. 

— Βυζαντινές καί Μεταβυζαντινές εκκλησίες στις περιοχές τών χωριών; Αλιβέρι, 

Κατάκαλος, Βελούσια, Άγ. Λουκάς, Παραμερίτες, Θαρούνια, Κρεμαστός, "Οριο, 

Μουρτάρι, Όχτώνια, Αύλωνάρι, Άγ. Γεώργιος καί Άχλαδερή τής Ν. Εύβοιας, 

ΑΕΜ 23, 1980, σσ. 323-380 4- 32 πίν. 

X α τ ζη δ ά κ η Μ., Παναγία ή Έπισκοπιανή. Μία βυζαντινή εικόνα στή Ζάκυνθο, Θη¬ 

σαυρίσματα 16, 1979, σσ. 387-391 + 4 πίν. 

— Νεώτερα γιά τήν ιστορία καί τήν τέχνη τής Μητρόπολης τού Μυστρά, ΔΧΑΕ 9, 

1977-79, σσ. 143-179 + 24 πίν. 

Γ — ΔΙΚΑΙΟΝ 

Άτέση Βασιλείου, μητροπ. πρ. Λήμνου, Νομοκάνων αγνώστου χρονολογίας καί 

συγγραφέως, ΤΑΜΚΒ, σσ. 95-117. 

Γκόφα Δ. X., Ασφαλιστήρια τού 16ου αίώνος έκ τού αρχείου τού έν Βενετία Ελλη¬ 

νικού Ινστιτούτου, Θησαυρίσματα 16, 1979, σσ. 54-88. 

Ζ έ π ο υ Π. I., Τά νομικά έθιμα τής Πελοποννήσου, ΓΙΑ'ΔΣΓΙΣ Α', σσ. 73-85. 

— Κειτούκειτος - Τιπούκειτος, ΝΕ 105, 1979, σσ. 8—19. 

Ζοροδ Ρ. I., 8αΓνΐν3Π08δ Ιυγζ&ηΐΐηθδ ά&ηδ Ιβ Ότοΐί ιΐοδ Εοιιίαιηοδ, Β8 21, 1980, 

σσ. 5-19. 

Καβαλιεράτου Π.Α., Τό διάταγμα τής Ένετικής Γερουσίας τής 20 Νοεμβρίου 

1762 καί τά τιμάρια τής Κεφαλληνίας, ΔΙΕΕ 22, 1979, σσ. 82-96. 

Κ α ρ α ν ι κ ό λ α II α ν τ ε λ ε ή μ ο ν ο ς, μητροπ. Κορινθίας, Κλείς ορθοδόξων κανο¬ 

νικών διατάξεων, Άθήναι 1979, 16ον, σσ. κβ' + 381. 

Καρποζήλου Λ. Σ., Άβιωτίκιον, Δωδώνη 8, 1979, σσ. 73-80. 
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Κ ο ν ι δ ώ ρ η X. Μ., Τό δίκαιον της Μοναστηριακής περιουσίας από του 9ου μέχρι καί 

του 12ου αίώνος, Άθήναι 1979, δον, σσ. XXVI + 294. 

Κ ο η ϊ ά 3 ι* ΐ 8 «Ε, Είη γράμμα άοδ Ρ&ίΓΪ&ΓοΙιβη Ογ6£0Π05 III. 3υβ άβιη Χ&ϊΐΓβ 1446, 

ΡθΓδθΙιιιη§θη ζιιγ 1χγζ3ηί,ϊηί5θ}ιβη ΕθοΜδ^εδοΙιΐοΜο ΙΐΓ8£. νοη Ό. δΐηιοη, 7 

(= Εοηίβδ ΜίηοΓΟδ IV), ΡΓ3η1ίίιΐΓΐ /Μ 1981, σσ. 346-356. 

Μα ρ ίου Άνκστ. Ν., Ή άπαγόρευσις εισόδου γυναικών στο άγιον’Όρος, ΤΑΜΚΒ, 

σσ. 233-258. 

Μ ε ν ε β ι σ ό γ λ ο υ Παύλου, μητρ. Σουηδίας, Ό Β' κανών της Πενθεκτης Οικου¬ 

μενικής συνόδου, ΤΑΜΚΒ, σσ. 261-281. 

Μπούμη Π. Ί., 'ΙΙ έλλειψις βεβαιότητος κατά την σύναψιν γάμου, Άθήναι 1980, 

12ον, σσ. 14. 

Μ π ο υ ρ δ ά ρ α Κ. Α., Καθοσίωσις καί τυραννίς κατά τούς μέσους βυζαντινούς χρό¬ 

νους. Μακεδονική δυναστεία (867-1056), Άθήναι - Κομοτηνή 1981, δον, σσ. 212. 

Οίΐίοηοιτιϊάβδ Ν., Εθο νΤδ Εβ^ίδίαίίοη οί 907 ίοι+ί(Μίη§ ΡουιΊΙι Μ3γγϊ3£68· 

Αη ΙηίθΓροΙ&Ιίοη ΐη Πιβ Ργο(+6ϊιό8 Νοπιοε (IV, 25-27), ϋΟΡ 30, 1976, σσ. 173- 

193. 

Ρ&ρ&δί&ΙΙιίδ 01). Κ., Βγ/.8ηίίηβ ρτίνδίθ 1&Λν 3η<1 οοάΐίίοΜϊοηδ 3ηιοη£ Πιβ 

Βύΐ£3Π3ηδ άυπη°' Ι,Ιιβ 01ίθΓΠ3η ρθΐίοΠ (XV*11 - ΧΙΧ+ οβηΐυπβδ), Πνευματικές 

καί πολιτιστικές σχέσεις Ελλήνων καί Βουλγάρων άπό τά μέσα του ιε' έως τά μέσα 

του ιθ' αί. Α' Έλληνοβουλγαρικό συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 1980 {ΙΜΧΑ, 188), σσ. 

249-258. 

ΡβΓ6η1ΐ(1ϊδ 8., Εβδ δοΐιοΐΐθδ ^ιΐΓΐάΐφίβδ <1βδ ΐΏδηιΐδΟπίδ βγζ3ηΙΐηδ, Κβνιιβ Πΐ- 

δίοΓί^αβ <Ιθ ΠγοιΙ ίΤ&ιΐ93Ϊ3 βί θ1γ&π§;ογ 57, 1979, σσ. 51-59. 

II ο λ έ μ η Δ. I., Άβαντάρια καί άλλα προικψα έγγραφα έξ Άνδρου, Πέταλον 2, 1980, 

σσ. 30-45. 

8 ν ο γ ο η ο δ Ν., δίοπει άβΐ άίπΜο β άβΐΐβ ΐδίΐΐιιζίοηΐ, Ε& Οϊνΐΐί,α Βίζ&ηΙΐηο. ά&1 IV 

&1 IX δβοοίο, ΑδροίΙΐ β ρΓοΜθΐϊΐΐ (υηίνβΓδΐίΑ <Ιδ£ΐί δίυάΐ άί Β3Π. ΟβηΗο (ϋ 

δίπίΐΐ Βίζαηΐΐηΐ, Β&ή 1977 ), σσ. 175-231. 

Τρωϊάνου Σ., Τά περί τήν θρησκείαν έγκλήματα εις τά νομοθετικά κείμενα των μέ¬ 

σων βυζαντινών χρόνων, Δίπτυχα 1, 1979, σσ. 168-193. 

—■ 'Ο «Ποινάλιος» του Έκλογαδίου. Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής έξελίξειυς του ποι¬ 

νικού δικαίου άπό του ΟοΓρυδ Ιυπδ Οΐνΐΐΐδ μέχρι τών Βασιλικών [ΡθΓδθ1ιΐιη§6Π 

ζιιγ 1)γζ3ηί. ΚοοΜδ^βδοΕίοΜβ, 1ΐΓδ£. νοη ϋ. δΐιηοη, 6|, Εγ3πΜιιΗ/Μ 1980, 

σσ. X -γ 135. 

— Περί τάς νομικάς πηγάς του Ματθαίου Βλάσταρη, ΕΕΒΣ ΜΔ', 1979-1980, σσ. 305- 

329. 

— Παρατηρήσεις επί τών τυπικών καί ουσιαστικών προϋποθέσεων τής άνακηρύξεοίς 

του αύτοκεφάλου καί του αύτονόμου έν τή ΌρΟοδόξω Εκκλησία, ΤΑΜΚΒ, σσ. 

337-348. 

δ ί ιη ο η Ό. - Τ γ ο ΐ 3 η. ο δ 8 ρ., Εο1θ£3 ρηναία δΐηαΒίοα, «Ροηίδδ ΜίηοΓδδ» III, 

ΡΓ3η1<ίυΓΐ / Μ 1979, σσ. 168-177. 

Φ ε ι δ ά Β λ., Κανονικόν περιεχόμενον τών εκκλησιαστικών Διπτύχων, Δίπτυχα 1,1 979, 

σσ. 316-342. 

Χριστοφιλοπούλου Α., Τό ελληνικόν Όρθόδοξον Εκκλησιαστικόν Δίκαιον κατά 

τά έτη 1976 καί 1977, Θεολογία 50, 1979, σσ. 1011-1047. 

ΙΑ' - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΜΟΤΣΙΚΗ 

Αίκατερινίδη Γ. Ν., «Καλόγερος», ένα εύετηρικό έθιμο τής Θράκης, Σερραϊκά 

Χρονικά 8, 1979, σσ. 195-206. 

— Νεοελληνικές αιματηρές θυσίες. Λειτουργία - μορφολογία - τυπολογία. Διδακτορική 

διατριβή, Άθήναι 1979, 8ον, σσ. 208 +13 πίν. [περ. «Λαογραφία», παράρτημα 

8]· 
— "Ενας Στειακός σκαλιστής τοϋ ξύλου, Αμάλθεια 11, 1980, σσ. 279-284. 

Α' Συμπόσιο Ποντιακής Λαογραφίας, Αθήνα, 12-15 Ιουνίου 1981. Πρόγραμμα καί περι¬ 

λήψεις άνακοινώσεων, Αθήνα 1981, 8ον, σσ. 16 + 60. 

Ά λ ε ξ ι ά δ η Μ., Τό τραγούδι του Χρίστου στην Κάρπαθο. Δύο άνέκδοτες παραλλαγές, 

Κάρπαθος, τεΰχ. 1, 1979, σσ. 14-17. 

— Ή λαογραφική κληρονομιά τής Καρπάθου, Δωδεκανησιακά Χρονικά 4, 1978. 

Άντζουλάτου-Ρετσίλα Ε., Τά στέφανα του γάμου στή νεώτερη Ελλάδα. Δι¬ 

δακτορική διατριβή, Αθήνα 4980, 8ον, σσ. 190 + 77 είκ. 

Άντωνακάτου Ν., Τό πένθος στην Αργολίδα, ΔΙΕΕ 23, 1980, σσ. 545-559. 

Β α σ ι λ ά κ η Ν., Δημοτικά τραγούδια Χαλκιδικής. Εισαγωγή Ντίνου Χριστιανόπουλου, 

Θεσσαλονίκη 1980, 12ον, σσ. 132. 

Βαφειάδου Β. Γ., Έθιμα Σωζοπόλεως (βορειοανατολικής Θράκης), Θρακικά 2, 1979, 

σσ. 5-91. 

— Παιδικά παιγνίδια καί τραγούδια Σωζοπόλεως, Λαογραφία 31, 1976-78, σσ. 235- 

245. 

Γ α ρ ο ύ φ α Δ., Ό λαϊκός μας πολιτισμός, Θεσσαλονίκη 1980, ΐ6ον, σσ. 94. 

Γ ε οι ρ γ ι ά δ η Μ., Εισαγωγή στούς χορούς τής Καρπάθου, Κάρπαθος, τεΰχ. 1, 1979, 

σσ. 24-36. 

Γιαγκουλλή Κ. Γ., Ανθολογία Κυπριακής λαϊκής ποίησης, Λευκωσία 1980, 8ον. 

σσ. 244. 

Γ ν ε υ τ ο ΰ Π., Τραγούδια δημοτικά τής Ρόδου, Ρόδος 1980, !2ον, σσ. 152. 

Γ ο υ ή λ - Μ π α δ ι ε ρ ι τ ά κ η Α., Τό γυναικείο παραδοσιακό πουκάμισο τής ήπει- 

ρωτικής Ελλάδας. Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 1980, 8ον, σσ. 182 + 243 Είκ. 

Δεληβορριά Α., Ελληνικά παραδοσιακά κοσμήματα, Άθήναι 1979, 4ον, σσ. 56. 

Δ ε υ τ ε ρ α ί ο υ Α. Ν., 'Ο άρτος κατά την γέννησιν καί την τελευτήν. 'ΙΙ συμβολική 

καί μαγική χρήσιε του υπό τών νεωτέρων Ελλήνων, Άθήναι 1979, δον, σσ. 270. 

Δη μητριού Ν., Τό ζύμωμ,α καί τό φούρνισμα τοΰ ψωμιού στή Σάμο, Λαογραφία 31, 

1976-78, σσ. 219-234. 

Δ ρ α γ ο ύ μ η Μ. Φ., Ή δυτικίζουσα εκκλησιαστική μουσική μας στήν Κρήτη καί στά 

Επτάνησα, Λαογραφία 31, 1976-78, σσ. 272-293. 

— Μία άνέκδοτη συλλογή δημοτικών τραγουδιών τοΰ Αύλωναρίτη δάσκαλου Γιάννη 

Γκιζελή, ΑΕΜ 23, 1980, σσ. 265-311. 

Ζιάκα Γ. II., Έθιμα Δωδεκαημέρου τών πεδινών χωριών τοΰ Ν. Τρικάλων (Καρα- 

γκούνηδων), ΠΑ'ΣΘΣ, σσ. 69-80. 

’ΙΙ μ έ λ λ ο υ Σ. Δ., Προβλήματα κατατάξεως παραδόσεων, Λαογραφία 31, 1976-78, σσ. 

167-173. 

—- Τό κυπαρίσσι τοΰ Μυστρά, ΛΣ 4, 1979, σσ. 340-348. 

— Ή «Επιδημία Μάζαρι έν Άδου» ώς πηγή ειδήσεων περί τοΰ λαϊκού πολιτισμοΰ τής 

Πελοποννήσου, ΠΑ'ΔΣΠΣ Β', σσ. 245-251. 

Θ έ μ ε λ η X., Λαογραφικά Ίστιαίας - Ξηροχωρίου, ΑΕΜ 22, 1978-9, σσ. 95-122 [καί 

αύτοτελώς: Άθήναι 1979, 8ον, σσ. 31]. 
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Θ έ μ ε λ η X., Λαογραφικά Ίστιαίας - Ξηροχωρίου, ΑΕΜ 23, 1980, σσ. 31-64. 

Θωμά Γ., 'ΙΙ «Καράβα» των Θεσσαλικών Άγραφων, Θεσσαλικόν Ήμερολογιον 1, 

1980, σσ. 97-81. 

Ιοαηηίάοιι-Β8.Γΐ3αΓΪ^ου Μ., «Εα Βθΐΐ&άβ άιι ίτβτβ ιπογΙ». Εβδ ν&ή&ηίβδ 

<3ιι ΡοηΙοδ, ΑΓΙ 36, 1980, σσ. 83-96. 

Ίωαννίδου - Μ π α ρ μ π α ρ ί γ ο υ Μ., Τό «τραγούδι τού νεκρού άδελφού» στις 

πελοποννησιακές — αραλλαγές, Εθνογραφικά 2,1979-80, σσ. 5-10. 

Κ α β α κ ο π ο ύ λ ο υ II., Τρία άρχέγονα μουσικοχορευτικά μοτίβα της Κρήτης, Λαο¬ 

γραφία 31, 1976-78, σσ. 253-271. 

— Μουσική αποστολή στήν Ήπειρο, Δωδώνη 7, 1978, σσ. 359-384. 

Καραπατάκη Κ., ΙΙανάρχαια Θεσσαλικά έθιμα. Ή περπερούνα, ΙΙΛ'ΣΘΣ, σσ. 

131-137. 

Κ ρ ε κ ο ύ κ ι α Δ., Επιβίωση αρχαίων δοξασιών στο λαδ τής Αργολίδας, ΙΙελοποννη- 

σιακά 13, 1978-79, παράρτημα, σσ. 60-66. 

— "Ενα μανιάτικο γιατροσόφι τού περασμένου αιώνα, ΛΣ 4, 1979, σσ. 355-363 +2 πιν. 

— Έπιβιούσεις αρχαίων καί μεσαιωνικών δοξασιών στο λαό της Δυτικής Θεσσαλίας, 

ΠΑ'ΣΘΣ, σσ. 139-149. 

— Λαϊκοί τρόποι θεραπείας ασθενειών στο λαό τής Μεσσηνίας, ΠΑ'ΣΜΣ, σσ. 359-374. 

Κρικοπούλου X. Μ., Τό Κρυόνερο τής Ανατολικής Θράκης. Λαογραφία, θρύλοι 

καί παραδόσεις. Ιστορικά βασιζόμενα σέ πηγές τής Τστορίας, Θρακικά 2, 1979, σσ. 

127-200. 

Κωστάκη Θ. Π., Γεωργικά τής Τσακωνιάς, Λαογραφία 31, 1976-78, σσ. 43-150. 

— Ό Ενίΐνύ Τσελεμπή στο Ναύπλιο, Πελοποννησιακά 13, 1978-79, παράρτημα, σσ. 

111-120. 

— Βάτικα καί Χαβουτσί. Τά Τσακωνοχώρια τής Προποντίδας, Αθήνα 1979, 8ον, σσ. 

XXIV Η- 422. 

Λιαλιάτση ΤΤ., Τό κάψιμο τού Ιούδα, πασχαλινό έθιμο τής Άσίνης, ΙΤελοποννη- 

σιακά 13, 1978-79, παράρτημα, σσ. 139-154 -{- 2 πίν. 

Λουκάτου Δ. Σ., Αγροτικά σήματα βοσκοαπαγορεύσεων στον ελληνικό χώρο, Λαο¬ 

γραφία 31, 1976-78, σσ. 15-28, 449-450 + 4 πίν. 

— Χριστουγεννιάτικα καί των γιορτών, Αθήνα 1979, 12ον, σσ. 192. 

— Πασχαλινά καί τής άνοιξης, Αθήνα 1980, 12ον, σσ. 176. 

— Τά καλοκαιρινά, Αθήνα 1981, 12ον, σσ. 176. 

Μηνά Π. Κ., Λαϊκή ιατρική Έλύμπου Καρπάθου, Λαογραφία 31, 1976-78, σσ. 246- 

252. 

Μιχαήλ - Δέδε Μ., Ερμηνευτικές δυσχέρειες στο άναστενάρι, Σερραϊκά Χρονικά 

8, 1979, σσ. 207-230. 

— Ό «Κα7.όγερος» στην Αγία Ελένη Σερρών, Θρακικά 2, 1979, σσ. 93-126. 

— 'ΙΙ φορεσιά τής Μεσογείτισας, 1800-1930, Αθήνα 1981, σσ. 80 + 18 πιν. 

Μπίμπη-Παπασπυροπούλου Α., Λαϊκή ιατρική στήν περιοχή τής Ηλείας, 

ΠΑ'ΣΗΣ, σσ. 73-80. 

Νικολαΐδη Α., Λαϊκή ιατρική τών Ελλήνων τού Πόντου, ΑΠ 36, 1980, σσ. 8-82. 

Οίκονομίδου Δ. Β., Τό παραμύθι καί ο παραμυθάς έν Έλλάδι, Λαογραφία 31, 

1976-78, σσ. 29-42. 

— Ή περί μ,ετανοίας καί τών δαυλών τού Λώτ παράδοσις, ΕΕΒΣ ΜΔ', 1979-1980, 

σσ, 31-36. 

Οικονόμου Ιν., Δύο ηπειρωτικά γιατροσόφια, Δωδώνη 7, 1978, σσ. 239-301. 
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Παπαδάκη Δ. Λ., Μια έκθεση κρισολογίας καί μιά λαϊκή παράδοση, πού αφορούν 

τή Μονή Φανερωμένης Τεράπετρας καί τούς Τούρκους Ταγκαλακηδες, Κρητ. Εστ., 

τεΰχ. 248-249, 1979, σσ. 405-417. 

Παπαδάκη Μ., Ό κρητικός γάμος στήν περίοδο τής Ενετοκρατίας, Αθήνα 1980, 

12ον, σσ. 40. 

ΪΙ α π α δ ο π ο ύ λ λ ο υ Θ., Κυπριακόν ευχολόγιον τού έτους 1785, ΚΣ 43, 1979, σσ. 

1-75 +- 2 πίν. (σσ. 76-77). 

Παπαντωνίου I., Τό ζωνάρι στο Κεφαλόβρυσο τής Αργολίδας, Πελοποννησιακά 

13, 1978-79, παράρτημα, σσ. 84-86 + 3 πίν. 
Παπατρέχα Γ. Η., Παροιμιακά Ξηρομέρου, ΕΕΣΜ 5,1974-75 (1980), σσ. 269- 

278. 
Παπαχαραλάμπους Γ. X., Κυπριακά οίκοκυρικά σκεύη, Λαογραφία 31, 1976- 

78, σσ. 151-166. 

Παρασκευοπούλου Γ., Τά μαγικά περάσματα «τρύπες» τών μοναστηριών τής 

Ηλείας, ΠΆΣΗΣ, σσ. 24-32. 

Πίτυκάκη Μ. I., Ή υφαντική στήν Κρήτη, Αμάλθεια 11, 1980, σσ. 155-198, 

201-216. 

ΙΙλατάκη Ε. Κ., Το λιακόνι τής Κρήτης στη λαογραφία, Κρητολογία 9, 1979, σσ. 

99-118. 

.— Τό τραγούδι τού Άλγερινοϋ, Αμάλθεια 10, 1979, σσ. 305-308. 

Πολίτη Α., Προσπάθειες καί σχέδια τού Φοριέλ γιά μιά δεύτερη έκδοση τής συλλο¬ 

γής τών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, Μνήμων 7, 1978-79, σσ. 60-83. 

— Κατάλοιπα Ε&ιιπβΐ καί Βπιηβί Πβ ΡΓβδΙβ. Α'. Τά «νεοελληνικά» τού ΘΜπΟβ 
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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΤΣ 1979 

Κύριοι εταίροι, 

Κατά τό διαρρεΰσαν έτος η Εταιρεία μας έξηκολούθησε τάς έργασώς 

της ώς συνήθως. Την 20ήν Ιουνίου συνεκλήθη ή 62α Τακτική Γενική Συνέ- 

λευσις των Εταίρων κατά τήν οποίαν άνεγνούσθησαν καί ένεκρίθησον τά 

πεπραγμένα καί ό άπολογισμός του έτους 1978 καί άπηλλάγη ευθυνών τό 

Διοικητικόν Συμβούλιον, έξελέγη δε νέα Εξελεγκτική Επιτροπή διά τό 

έτος 1979. 

Καί κατά τό παρελθόν έτος ή Εταιρεία ημών ήλαττώθη διά τής φυ¬ 

σικής εξόδου έκ τής ζωής πολυτίμ.ων στελεχών της. Ούτω παλαιότερον μέν 

άπωλέσαμεν τον έταιρον Φίλιππον Δ ρ α γ ο ύ μ η ν, θητεύοντα εις 

τήν Εταιρείαν τουλάχιστον άπό του 1924 καί δίατελέσαντα έπί πολλά ετη 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ό Φίλιππος Δραγούμ,ης υιός του Στε- 

φά.νου, έγγονος του Νικολάου καί άδελφός του ’Ίωνος, έξηκολούθει ώς εκεί¬ 

νος τό μέν υπηρετών τά Γράμματα, τό δέ προστατεύων αυτά ιδία διά τής 

Γίαγκείου Επιτροπής, άνευ τής οικονομικής συμβολής τής οποίας θά 

έδυσχεραίνετο πολύ ή έκδοσις τής Έπετηρίδος τής ήμετέρας Εταιρείας. 

Έπανειλημμένως πολιτευθείς καί γενόμενος υπουργός υπηρέτησε καί άπό 

των θέσεων εκείνων τά εθνικά δίκαια καί μάλιστα τά τής Βορείου Ελλάδος. 

Πλήν του μνημονευθέντος πέρυσι άειμν. καθηγητού καί άκαδημαϊκοΰ 

’Ανδρέου Ξυγγοπούλου άναφέρομεν τον θανόντα θεολόγον διδά¬ 

κτορα Μιχαήλ Γ κ η τ ά. κ ο ν, άσχοληθέντα περί τήν βυζαντινήν αρ¬ 

χαιολογίαν. Μεταξύ τών παλαιών συνεργατών μας κατελέγετο καί ή θα- 

νουσα τό παρελθόν έτος Μαρία Σωτηρίου, σύζυγος τού αειμνήστου 

καθηγητού καί ακαδημαϊκού Αρχαιολόγου, αρχαιολόγος καί ή ιδία άξιό- 

λογος. Μόλις δέ προ ολίγων ημερών ή Εταιρεία άπώλεσε καί τον έν Θεσ¬ 

σαλονίκη όμότιμον καθηγητήν τής Βυζαντινής Αρχαιολογίας Στυλια¬ 

νόν Π ε λ ε κ α ν ί δ η ν, μελετήσαντα σύν τοίς άλλοις καί τά -μεσαιωνικά 

μνημ,εία τής Καστοριάς καί τών Φιλίππων. 

’Αλλ’ όμως τό αδυνηρότερον πλήγμα διά τήν Εταιρείαν ύπήρξεν ό 

θάνατος τού περικλεούς προέδρου αυτής Αναστασίου Όρλάνδου, 

επιτίμου καθηγητού τού Πανεπιστημίου, όμοτίμου καθηγητού τού Πολυ¬ 

τεχνείου, άκαδημαϊκοΰ, Γεν. Γραμματέως τής Αρχαιολογικής Εταιρεί¬ 

ας, έκ τών ιδρυτικών μελών τής ήμετέρας καί μέλους τού Διοικητικού αύτής 
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Συμβουλίου επί δεκαετίας. Τό τέλος του άειμν. προέδρου μας έπήλθε τήν 

6ην Όκτο:)βρίου 1979 κατόπιν συντόμου νόσου καί ενώ ούτος διετήρει πλη- 

ρη πνευματικήν άκμήν, διαύγειαν καί δραστηριότητα εις ηλικίαν 92 ετών. 

Ό Όρλάνδος υπηρέτησε τήν πατρίδα διά των οπλών, του καλάμου, τής 

σκαπάνης, του λόγου, έγένετο ό άναπαλαιωτής καί συγκτήτωρ των περισσο¬ 

τέρων βυζαντινών μνημείων τής Ελλάδος, συνέγραψε καί έδίδαξεν, έτι- 

μήθη δέ διεθνώς όσον ούδείς των προ αύτοΰ. Άποθανών κατέλιπε διά δια¬ 

θήκης τήν μέν βιβλιοθήκην του εις τό Πανεπιστήμιον Κρήτης, τήν δέ περιου¬ 

σίαν του εις διάφορα ιδρύματα μεταξύ των οποίων καί ή Εταιρεία ημών. 

Κατά τήν κηδείαν, τό τεσσαρακονθήμερον καί τό έξάμηνον μνημ,όσυνον του 

άειμ,νήστου παρέστη τό Δ.Σ., έξεδόθη δέ καί κατάλληλον ψήφισμα δημο- 

σιευθέν διά του τύπου. 

Τήν κενωθείσαν διά τού θανάτου τού Άν. ’Ορλάνδου θέσιν τού Προέ¬ 

δρου τής ήμετέρας Εταιρείας δεν ήθέλησε νά καταλάβη διά πράξεως ανα¬ 

προσαρμογής τών αξιωμάτων τού Δ.Σ. δ α.' Αντιπρόεδρος καθηγητης κ. 

Νικόλαος Β. Τωμαδάκης, μολονότι σήμερον είναι δ αρχαιότερος (άπό τού 

1922) ζών εταίρος, καί ήρκέσθη νά άσκή ύπηρεσιακώς τά χρέη τού Προέ¬ 

δρου. Τούτο δέ έξ ευθιξίας καί έκ λόγων σεβασμού προς τον άπελθόντα. 

Ό Όρλάνδος κατέλιπε διά διαθήκης εις τήν Εταιρείαν κατάστημα 

επί τής οδού Μηλιώνη 8, τό δέ Δ.Σ. καί ίδίςι ό Ταμίας τής Εταιρείας κ. 

Θεόδιορος Γιαννακόπουλος διά μακρας καί συντόνου παρακολουθήσεως τού 

ολου ζητήματος τής δημοσιεύσεως τής διαθήκης κλπ. κατώρθωσε νά μετα- 

γράψη τό ακίνητον επ’ όνόματι τής Εταιρείας καί νά ένεργήση προς διεκ- 

δίκησιν τών άπό τού θανάτου κέξ. μισθωμάτων. 

Νέος εταίρος ένεγράφη ό κ. Αντώνιος Χαροκόπος, διδακτο^ρ τής Φι¬ 

λοσοφίας, Γενικός Επιθεωρητής Μ.Ε., γνωστός έκ πλειόνων συγγραφών 

αύτοΰ. 

'Η βιβλιοθήκη τής Εταιρείας μας πλουσιωτάτη εις περιοδικά καί βι¬ 

βλία έπλουτίσθη καί εφέτος δι’ είσαχθέντων νέων βιβλίων καί τόμων περιο- 

κών προερχομένων κυρίως έξ ανταλλαγής καί κατά μέγαν αριθμόν έκ τού 

Εξωτερικού. Δι’ έπενεχθεισών δέ εσωτερικών διαρρυθμίσεων εις τον χώρον 

τής βιβλιοθήκης κατέστη ούτος ευρύτερος καί δύναται νυν πλέον να δεχεται 

καί τούς Εταίρους κατά τάς συνεδρίας καί γενικάς συνελεύσεις. Διεχαφι- 

σθησαν αί άποθήκαι άπό τής βιβλιοθήκης, ένοικιάσθη δέ είς τον 7ον όροφον 

τού κτηρίου καί μικρόν διυμάτιον προς εξασφαλισιν μειζονος χώρου προς 

άποθήκευσιν τού άποθέματος τών τόμο^ν τής Επετηριδος. 

Λόγω οικονομικής δυσπραγίας άλλά καί τής διαλυσεως τού ευφημοτα- 

του τυπογραφείου Μυρτίδη, άπό τού παρελθόντος έτους ή έκτύπωσις τού 

ΜΔ' τόμου τής Έπετηρίδος έπεβραδύνθη. Θά άνατεθή πάντως λίαν προσε¬ 

χώς είς τό Τυπογραφεΐον Έμμ. Παπαδάκη, Δερβενίων 7, ήγοράσθη δέ έκ 
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λόγων προνοίας καί ή ποσότης τού άπαιτουμένου χάρτου. *Η σχετική πρός 

δημοσίευσιν υλη συγκεντροΰται χάρις είς τήν σύντονον προσπάθειαν τού 

α' άντιπροέδρου τής Εταιρείας κ. Ν. Β. Τωμαδάκη, άλλ’ έπί τούτου ανα¬ 

μένεται ένεργοτέρα ή συμμετοχή τών δυναμένων έκ τών κ. Εταίρων νά 

συμβάλλουν διά μελετών. 

Ώς πρός τά οικονομικά δέν δύναται νά λεχθή οτι ή κίνησις ύπήρξεν 

ικανοποιητική καί τούτο λόγω τής συνεχούς άνατιμήσεως τών τυπογραφι¬ 

κών έξόδων. Καί τά μέν έσοδα άνήλθον είς τό ποσόν τών 317.450 δρχ. προερ¬ 

χόμενα κυρίως έκ πιολήσεο^ν τόμο^ν τής Έπετηρίδος, συνδρομών τών εταί¬ 

ρων, χορηγιών (τής Παγκείου Επιτροπής καί τού Εθνικού Ιδρύματος Ε¬ 

ρευνών). Ενταύθα πρέπει νά έξαρθή καί ή συμβολή τού έκ τών μελών τού 

Δ.Σ. κ. Γ. Δημητροκάλλη μή παραλείποντος όπως προτρέπη είς δίυρεάς 

πρός ένίσχυσιν τών σκοπών τής Εταιρείας. Αλλά καί αί δαπάναι συνεπο- 

σώθησαν είς δρχ. 329.005,90 διατεθείσαι κυρίως είς τήν έξόφλησιν τής έκτυ- 

πώσεως τού ΜΓ' τόμου τής Έπετηρίδος, τήν άγοράν τού χάρτου τού ΜΔ' 

τόμου καί τήν έξόφλησιν τής φωτοανατυπώσεως τού άπό τίνος έξαντλη- 

θέντος τόμου Γλ Κατελείφθη δ’ έκ τού ένεργητικού τού ταμείου υπόλοιπον 

είς τήν χρήσιν τού 1980 έκ δρχ. 261.729,60. Άλλά τήν πορείαν τών οικο¬ 

νομικών θά άναπτύξη έν συνεχεία λεπτομερέστερον ό ταμίας τής Εταιρείας 

κ. Θ. Γιαννακόπουλος, ό όποιος μετά ιδιαιτέρου ζήλου εχει έπωμισθή τό 

βάρος τής οικονομικής διαχειρίσεως. 

Κατ’ έθος άλλά καί κατά καθήκον ή ήμετέρα Εταιρεία έτέλεσε τό 

ετήσιον μνημόσυνον τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως* άλλά μή δια- 

θέτουσα χώρον ίδιον περιωρίσθη κατά τά τελευταία έτη είτε νά τελή τούτο 

συντόμως μετά τής έτησίας Γενικής συνελεύσεως τών εταίρων είτε έν συν¬ 

εργασία, παραχωρούσα τούς κυρίους όμιλητάς, μετά τού Συλλόγου πρός 

διάδοσιν τής Εθνικής μουσικής. Ουτω κατά τό έν λόγω άδάπανον δι’ ημάς 

μνημόσυνον τήν μέν 29ην Μαΐου τού 1979 ώμίλησεν ό Γεν. Γραμματεύς 

τής Εταιρείας, τήν δέ 29ην Μαΐου τού 1980 6 προεδρεύων σ/ Αντιπρόεδρος 

κ. Ν. Β. Τωμαδάκης. 

Πάντας τούς καθ’ οίονδήποτε τρόπον έπιχορηγήσαντας τήν ήμετέραν 

Εταιρείαν θερμώς εύχαριστοΰμεν. Χάριτας όμολογοΰμεν είς όσους έκ τών 

κ. Εταίρων άφιλοκερδώς είργάσθησαν διά τήν Εταιρείαν. Ιδιαιτέρως δέ 

πρέπει νά έξαρθή ή συμβολή τού είδ. Γραμματέως κ. Σταύρου Ίω. Κου- 

ρούση, ό όποιος μετά αύταπαρνήσεο^ς ζηλωτής κινεί πάσαν προσπάθειαν 

καί συμπαρίσταται ούσιαστικώς είς τό καθόλου έργου τού Δ.Σ. Χρέος θεωρώ 

νά έπισημάνω ένταύθα ιδιαιτέρους τήν συμπαράστασιν, τήν καθοδήγησιν καί 

τήν σύνεσιν τού προεδρεύοντας α' Αντιπροέδρου καί ψυχής τής Εταιρείας μας, 

άνευ τής όποιας τό έργον ιδίως τού Γεν. Γραμματέο^ς θά ήτο δυσχερέστερον. 

Ταύτα έν όλίγοις, Κύριοι Εταίροι, επραξε τό Διοικητικόν Συμβού- 
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λιον τής Εταιρείας κατά το παρελθόν έτος έν μέσω πολλών δυσχερείων. 

"Ηδη κατά την παρούσαν Γεν. Συνέλευσιν των Εταίρων λήγει ή θητεία του 

Δ.Σ., το όποιον ακριβώς προ τριετίας (5 Ιουνίου 1977) έξελέξατε. Πολ¬ 

λά θέματα προωθήθησαν, άρκετά άφέθησαν νά ρυθμισθοΰν υπό του νέου 

Δ.Σ. (όπως ή φροντίς τής άνανεώσεως τών τε επιτίμου καί τώ>ν τακτικών 

έταίρων, τής διαγραφής τών μή έκπληρούντων επί σειράν ετών τάς προς 

την Εταιρείαν υποχρεώσεις , των, τής άναθεωρήσεως διατάξεων τινων του 

Καταστατικού, ή οποία πάντως πρέπει νά άκολουθήση τον καταρτισμόν 

τής Εταιρείας δι5 ενεργών καί συνεπών εταίρων, τής άντιμετωπίσεως τών 

δαπανών έκτυπώσεως τών τόμων τής Έπετηρίδος κ.ά.), άλλα διά λόγους 

άντικειμενικούς παρέμειναν στάσιμα, άλλα, ιδιαιτέρως τά περουσιακά, ήξιο- 

ποιήθησαν κατά τό δυνατόν. 

'Ο Γεν. Γραμματεύς 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΣ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1979 

ΕΝΕΡΓ II Τ I Κ Ο Ν 

Α'. Έσοδα 

1. Έκ συνδρομών τών εταίρων . 

2. Έκ πωλήσεων τόμων της Έπετηρίδος. 

3. Έκ χορηγιών: 

α') Εθνικού Τδρύματος Ερευνών έτους 1978 . 20.000 

β') Παγκείου Επιτροπής έτους 1979 . 60.000 

4. Έκ δωρεών . 

Σύνολον εσόδων 

Β'. Υπόλοιπον έκ τής οίκον, διαχειρίσεως έτους 1978 . 

Σύνολον 

Δ Λ Π Α Ν Α I 

1. Έξόφλησις έκτυπώσεως τοϋ ΜΓ' τόμου τής ΕΕΒΣ .. 

2. Αγορά συμπληρ. χάρτου έκτυπώσεως καί εξωφύλλου ΕΕΒΣ, ΜΙ 

3. Αγορά χάρτου έκτυπώσεως ΜΔ' τόμου ΕΕΒΣ . 

4. Κατασκευή μεταλλογραφήματος ΜΓ' τόμου ΕΕΒΣ . 

5. Έξόφλησις φωτοανατυπώσεως ΕΕΒΣ, τόμου Γ'. 

6. Κοινόχρηστα μεγάρου, μισθός θυρωρού, θέρμανσις γραφείων κλπ. 

7. Τηλεφωνικά τέλη, φωτισμός, ΰδρευσις. 

8. Άμοιβαί διά παρασχεθείσας υπηρεσίας έπισκευών καί συντηρήσεως 

γραφείων τής Εταιρείας, διακίνήσεως τόμων ΕΕΒΣ και φιλοδωρήματα 

9. Έκτύπωσις προσκλήσεων, άγορά γαφικών καί λοιπών υλικών. 

10. Ταχυδρομικά άποστολής τόμων ΕΕΒΣ. 

11. Άσφάλισις άκινήτου Εταιρείας .. 

12. Αμοιβή συμβολαιογράφου διά την μεταβίβασιν εις την Εταιρείαν 

κληροδοτήματος Δημ. Γκίνη . 

13. Δαπάνη δημοσιεύσεως διά τού τύπου ψηφίσματος τού Δ.Σ. τής Εται¬ 

ρείας επί τώ θανάτω Άν. Όρλάνδου... 

14. Προσφορά εις την έν ’Αθήναις Επιστημονικήν Εταιρείαν εις μνήμην 

Άν. Όρλάνδου . 

Σύνολον 

Υπόλοιπον είς την νέαν χρήσιν 

Σύνολον 

Έν Άθήναις τή 12η Ίανουαρίου 1980 

ό Ταμίας 

Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΎΛΟΣ 

ΔΡΧ· 
22. 450 

205. 000 

80. 000 

10. 000 

317. 450 

273. ,285,50 

590. 735,50 

194. 900 

7. 750 

32. .686 

150 

30. .176 

21. .242,50 

3. 999,40 

7 .550 

2, 836 

2. .770 

1. ,888 

2. 100 

5 .958 

15. ,000 

329. . 005,90 

261. .729,60 

590. .735,50 
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ΤΟΤ ΕΤΟΤΣ ί 980 

ΕΝΕΡΓ Η ΤIΚ Ο Ν 

Λ'. Έ σ ο δ α Δρχ. 

1. Έκ συνδρομών των εταίρων . 

2. Έκ πωλήσεων τόμων τής Έπετηρίδος. 

3. Έκ χορηγιών: 

α') τής Παγκείου Επιτροπής έτους 1980 60.000 

β') Του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών έτους 1979 20.000 

4. Έκ μισθωμάτων (μετά χαρτοσήμου) καταστήματος Εταιρείας ... 

5. Έκ δωρεών: 

α') Γ. Δημητροκάλλη είς μνήμην Γ. Ναυπλιώτου. 2.000 

β') Ν. Κουζή. 2.000 

Σύνολον εσόδων 

Β'. Τ π ό λ ο ι π ο ν έκ τής οικονομικής διαχειρίσεως του έτους 1979. 

Σύνολον 

ΔΑΠΑΝΑΣ 

1. "Εναντι έκτυπώσεως τοΰ ΜΔ' τόμου τής Έπετηρίδος . 

2. Κατασκευή μεταλλογραφημάτων τοΰ αύτου τόμ,ου. 

3. Κοινόχρηστα μεγάρου, μισθός θυρωροΰ, Οέρμανσις γραφείων . 

4. Ένοίκιον αποθήκης........ 

5. Τέλη φωτισμού και υδρεύσεως ... 

6. Έξοδα άνακαινίσεως των γραφείων τής Εταιρείας . 

7. Έξοδα εξοπλισμού των γραφείων τής Εταιρείας (κατασκευή βιβλιο¬ 

θηκών, άγορά καθισμάτων κλπ.) . 

8. ’ Ασφάλισις άκινήτου τής Εταιρείας . 

9. Έκτύπωσις προσκλήσεων, άγορά γραφικών καί λοιπών υλικών, φω¬ 

τοαντίγραφα, μικροέξοδα, φιλοδωρήματα. 

10. Ταχυδρομικά άποστολής τόμων ΕΕΒΣ .. 

11. Έξοδα νομιμοποιήσεως κληροδοτήματος Άν. ’Ορλάνδου. 

12. Καταβολή τελών χαρτοσήμου είσπραχθέντων μισθωμάτων. 

Σύνολον έξόδων 

'Τπόλοιπον είς μετρητά καί είς κατάθεσιν έν τώ Ταχυδρομικω Ταμ.ιευ- 

τηρίφ ... 

Σύνολον 

9 .000 

95 .230 

80 .000 

50 .332 

4. 000 

238. .562 

261 .729,60 

500 .291,60 

174 .000 

9. 440 

39. .454,90 

19, .860 

4. .606 

18. .289 

33. 310 

2. 260 

10. .179 

2 .328 

1 .894 

672 

316.292,90 

183.998,70 

500.291,60 

Έν Άθήναις τή 20ή Ιανουάριου 1981 

Ό Ταμίας 

Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΣ 

ι 

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ν 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Γεν. Γραμματεύς 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

Ταμίας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΙΠΑΛΔΟΣ 

Σύμβουλοι 

ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΖΗΣ 

ΐ Άρχ. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Κ. Ν. ΡΑΔΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΤΟ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ (1980-1983) 

Γεν. Γραμματεύς 

Ν1ΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Ταμίας 

ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Σύμβουλοι 

ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

ΚΟΡΡΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

ΜΑΜΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

Πρόεδρός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

Αντιπρόεδροι 

ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΙΩ. ΖΕΡΒΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑ 

ΝΙΚ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Πρόεδρος 

1 Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 

Αντιπρόεδροι 

I. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΙΔΡΥΤΑΙ 

ΑΜΠΟΤ Ε. 

ΒΟΛΙΔΗΣ Θ. 

ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ I. 

ΔΑΡΑΛΕΞΗΣ X. 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. 

ΖΕΡΒΟΣ I. 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΦΗ 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟ ΥΛΟΣ Π. Δ. 

ΚΑΔΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΛΑ 

ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ 

ΛΑΜΠΙΚΗΣ Β. 

ΛΟΥΚΙΔΗΣ Γ. 

ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. 

ί Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 

ΠΑΠΑΜΙΧΑΑΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 

ΣΑΡΟΓΛΟΥΣ Π. 

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Β. 

ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΝΕΛΛΗ 

ΤΙΠΑΛΔΟΣ Γ. 

ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

| Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΕΛΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΛΑΜΠΙΚΗ ΣΟΦΙΑ 

ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΟΙ ΚΙ ΑΔΗΣ ΜΙΧ. 

ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΡΑΚΤΙΒΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΠΙΣΤ. 

ΧΩΡΕΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΤΟ ΑΘΗΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ 

ΑΚΙΛΟΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΑΜΠΟΤ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ 

ΚΤΕΝΑ ΟΛΓΑ 

ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΐ Άρχ. ΔΙΑΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΜΙΕΕΕΚ \ΥΙΕΕΙΑΜ 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΠΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ ΓΩΑΝΝΗΣ 

ΧΩΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΩΡΗΤΑί 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

ΕΥΓΕΝΪΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

1- Ο ΚΙΤΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 

ΚΥΤΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΝΩ 

ΝΙΚΟΛΑΤ-ΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

10 -8-1981 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΙΜΑ 

ΑΝΑδΤΟδ Μ. ί Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 

ΒΑΚΤΙΚΙΑΝ Μ. ΙΚΙΟΟΙΝ Ρ 

ΒΕΟΚ Η.-Ο. ΕΕΜΕΚΕΕ Ρ. 

ΟΑΝΑΚΤ Ρ. 1- 0 ΣΑΡΔΕΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ 

ΟΕΕνΟΥΕ ΟΗ. δΟΗΕΕΤΕΜΑ Η. Ρ 

ΡΟΕΕΙΕΚΙ Ε. δΙΜΟΝ Π. 

ΟΑΚΖΥΑ Α. ΣΤΡΑΤΟΣ Α. 

ΟΚΑΒΑΚ Α. ΤΗΙΕΚΚΥ Ν. 

ΟυίΕΕΑΝΓ) Κ. ΤΗΓΚ.ΙΕΤ Ρ. 

ουίΕτου α. ΤΟΡΡΙΝΟ Ρ. 

ΗΑΕΚΙΝ Ρ. ΤϋΚ-ΥΝ Α. 

ΗϋΝΟΕΚ. Η. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ Δ. 

ΕΕΒΣ, ΜΑ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Α' ΤΑΚΤΙΚΑ 

Αίκατερινίδης Γεώργιος 
Άμαργιαννάκης Γεώργιος 
Άντωνοπούλου-Δανιήλ Ήβη 
Άρμένης Αριστοτέλης 
Άτέσης Βασίλειος 

Βαγιακάκος Δίκαιος 
Βάλληνδας Στυλιανός 
Βάρτσος Ιωάννης 
Βασιλειάδης Δημήτριος 
Βασιλείου Σπάρος 

Βασιλικοπούλου -Ίωαννίδου Αγνή 
Βελουδίου Μαρία 
Βλάχος Παναγιώτης 
Βουκίδης Τιμολέων 
Βρανούση Έρασμία 
Βρανούσης Λέανδρος 

Γαβαλας Αναστάσιος 
Γερουλανος Τιοάννης 
Γιαννακόπουλος Θεόδιορος 
Γιαννακόπουλος Γεώργιος Π. 

Γουήλ Άννα 

Γριτσόπουλος Τάσος 

Δημακοπούλου Φωφώ 
Δημητροκάλλης Γεώργιος 
Δοανίδου Σοφία 
Δρανδάκης Νικόλαος 

Ζέπος Παναγιώτης 
Ζώρα Πόπη 
Ζώρας Γεώργιος 

Ήμελλος Στέφανος 

Θεοχάρη Μαρία 

Καλλιγας Μαρίνος 

Καραναστάσης Αναστάσιος 
Κατσάνης Μιχαήλ 
Κατσουρός Αντώνιος 
Κονιδάρης Γεράσιμος 
Κοντός Παναγιώτης 
Κορρές Στυλιανός 
Κούκκου Ελένη 
Κούρνιας Κωνσταντίνος 
Κουρούσης Σταύρος 
Κούρσης Νικόλαος 
Κουτσιλιέρης Ανάργυρος 
Κουτσο κώστα Δάφνη 
Κουτσούκου Φωτεινή 
Κουτσοχέρας Στάθης 
Κραντονέλλη Αλεξάνδρα 
Κρεκούκιας Δημήτριος 
Κυριαζοπούλου - Μιράσγεζη Μαρία 
Κωνσταντινίδης Εμμανουήλ 

Λαμψίδης Όδυσσεύς 
Λιβαδάρας Νικόλαος 

Λουκατος Σπυρίδων 
Λουπάσης Γεώργιος 

Μαμώνη Κυριακή 

Μανάφης Κωνσταντίνος 
Μανδηλαράς Βασίλειος 

Μανούσακας Μανουσος 
Μαστροδημήτρης Παναγιώτης 

Μάτσης Νικόλαος 
Μηλίγκου-Μαρκαντώνη Μαρία 
Μουσούρης Σπυρίδων 
Μουστάκης Βασίλειος 

Μουτούση Αντιγόνη 

Μπόνης Κωνσταντίνος 
Μπουμπουλίδης Φαίδων Κ. 

Μπρατσιώτης Παναγιώτης 

Νικολαΐδης Σοφοκλής 
Νικολόπουλος Παναγιόπης 
Νικολοπούλου Χάρις 

Νομικός Γεώργιος 

Ξύδης Θεόδωρος 

Οικονομίδης Δημήτριος 

Πάλλαζ Δημήτριος 
Παναγόπουλος Ιωάννης 
Παπαδόπουλος Στυλιανός 
Παπαμιχαήλ - Κουτρούμπα Άννα 
Πέρδικας Παναγιώτης 
Περιστέρης Σπυρίδων 
Πιτσιούνης Γρηγόριος 
Πολίτης Νικόλαος 

Πολίτου Δανάη 
Ποΰλος Ιωάννης 

Ράμφος Ιωάννης 
Ρωμαίος Κωνσταντίνος 

Σκρωνιοΰ-Καράπα Αναστασία 

Β' 

Δετόράκης Θεοχάρης 

Θέμελης Χρυσόστομος 

Κοτζιάς Δαμασκηνός 
Κουκουμενίδης Βασίλειος 
Κριαρας Εμμανουήλ 
Κωνσταντινίδης Χρυσόστομος 

Μούτσογλου Σταύρος 
Μουτσόπουλος Νικόλαος 
Μπιλάλης Νικόδημος 

Σκυριανοΰ Άνδριανή 
Σκυριανοΰ Ευτέρπη 
Σμπαρούνης Αθανάσιος 
Σουλογιάννης Εύθύμιος 
Σοφιανός Δημήτριος 
Σταθοπούλου Ελευθερία 
Στίκας Ευστάθιος 

Τουρτόγλου Μενέλαος 
Τριανταφυλλόπουλος Ιωάννης 

Τρωϊανος Σπυρίδων 
Τσάλλη Μίνα 
Τωμαδάκης Εότύχιος 
Τωμαδάκης Νικόλαος 

Φάλμπος Φίλιππος 
Φορόπουλος Νικόλαος 

Χαιρέτη Μαρία 
Χατζηθεοδώρου Αντιγόνη 
Χατζηνικολάου - Μαραβα Άννα 

Χατζή φώτης Ίιοάννης 
Χριστόπουλος Παναγιώτης 
Χριστοφιλόπουλος Αναστάσιος 
Χριστοφιλοπούλου ΑΙκατερίνη 

Ψυχογιός Κωνσταντίνος 

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ 

Παναγιωτάκης Νικόλαος 
Πανταζόπουλος Νικόλαος 
Πατρινέλης Χρίστος 
Πολέμης Δημήτριος 

δΐεουχ ΟΠτίΒΐορΠ 

Τσολάκης Εϋδοξος 

Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος 
Χατζηγεωργίου Γεώργιος I. 

Χατζηστυλλής Στυλιανός 
Ψαριανός Διονύσιος 

I 
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ΚΕδϋΜΕδ ου νΟΟϋΜΕ ΧΕίν (1979-1980) 

Λ1. Β. ΤοιηαάαΗΐδ, ΜέΙβίίαε Ρβ£α$ βί Ιβ8 ΐβόηβ8 οΠΗοάοχβ8, ρρ, 
1 - 30, 390. 

Ραηηΐδ Ια οοΓΓβδροηάαηοβ δί ήοΐιβ άβ Μβίβίίυδ Ρβ§αδ ΓαυίβιΐΓ β 
ΐ’όρ0Γ0 υηβ ΙβίΐΓβ (φΓϋ δ’βιηρΓβδδβ άβ ρυΠίβι·) αάίβδδββ α υη άβδίίηαίαΐΓβ 
αηοηγιηβ. II βδί βνίάβηί ηυβ Ια ρΐ’οοβδδίοη ά’υηβ ίοόηβ δΟΓίϊβ άβδ ιηαίηδ 
άυ άβδΐίηαίαΪΓβ, πιαίδ ίΓαναίΠββ άβ ιηαηίβΓβ οοηίΓαίΓβ αυχ Γβ§1βδ αΓίίδίί- 

ηυβδ ίΓαάίίίοηβΙΙβδ, α ίουηιί ά Μβίβίίυδ Ρβ£αδ 1β πιοίίί άβ Ια ΙβίίΓβ. Ά δοη 
Ίοπγ Γβ. βη ρΓοίίΐβ ροπΓ άβνβΙορρβΓ Ιβδ ροίηίδ δυίναηίδ: α) Ιβδ άίδροδί- 

Ιΐοιίδ ρπδβδ ραΓ ΓΕ§3ίδβ ά Ι’β^βΓά άβδ ίοόηβδ αναηί βί αρΓβδ Ια ρπδβ άβ 

Οοηδίαηίίηορίβ, 6) Ιβδ ΓβίβΓβηοβδ άβ Μ. Ρβ§αδ αυχ ίοόηβδ ΟΓίΙιοάοχβδ άαηδ 
δβδ ηοιη&Γβυχ άίδοουΓδ, ο) Ιβδ Γβηδβί^ηβιηβηίδ δυΓ Ιβδ ίοόηβδ ρυίδβδ άαηδ 
Ια οοΓΓβδροηάαηοβ. άβ Μ. Ρβ§αδ. Ε’α. ρΓοοβάβ βηοοΓβ ά ηηβ ΓβοΙιβΓοΙιβ 
δηΓ «ό Παλαιός των ήμερων» (ίοΓηιβ ίοόηοβταρίιίςιιβ) βί «σφαλιστήριον» 

(ίΓίρίγςυβ). Ε’βίυάβ δ’αοίιβνβ ρβΓ υη βχαιηβη άβδ ίβχίβδ άβ Μ. Ρβ£βδ 
ςπί, βνίάβππηβηΐ, άίδοβΓηαίί οΙαΪΓβπιβηί Ιβδ ίβπηβδ ΙΙβΙΙβηβδ βί Βοηιαίηδ. 

Ώ. Β. Ε β ο η ο ηι ί ά β 3, Εα Ιβξβηάβ άβ Ια ρέηίίβηββ άβ Εοίΐι βΐ άβ 86$ 
ί0ΓϋΙιβ8, ρρ. 31 - 36. 

ΙΙηβ βίυάβ άβ ίβυ (3. Μβ£βδ δυΓ Ια ρβηίίβηοβ άβ ΕοίΕ ρυΜββ βη 1972 

(Λαογραφία ΚΗ', 1972, ρρ. 337 - 352) άβνίβηί ΓοΒΐβί ά’υη βχαιηβη κιίηυ- 

Ιίβηχ άβ Ια ραιά άβ Γα. <ριιΐ, ουίΓβ δα οοηίήΓυίίοη ΡίόΙίο^ΓαρΙιίςηβ, ρΓο- 

οβάβ α ΓβοΙαίΓοίδδβπιβηί άβ οβΓίαϊηδ ροίηίδ. Ό’αρΓβδ Ιυί ίΐ βδί ίηοοηίβδία- 

Μβ (^υ’ηηβ Ιβ§βηάβ ρορυΙαίΓβ ά’οπ^ίηβ Οβίοίδβ (ρΓονίηοβ άβ ΜίΓαιη- 

1)β11ο) βδίίιηββ ίηβάίίβ ραΓ Ο. Μβ§αδ, βίαίί άβ]α οοηηιιβ βί ρυΠίββ άαηδ 
Λαογραφία ΙΗ', 1959, ρρ. 198 - 199. Εη δυΐ’ρΐιΐδ Ια 1β§βηάβ βη ηυβδίίοη 
δ’ανβΓβ ίΓβδ ίαηιίΙίβΓβ βη Οτβοβ οοιηηιβ αίΙΙβυΓδ, αρραΓβηίββ αυχ Ιβ§-βηάβδ 
οοηοβΓηαηί Ια Οοίχ άυ δβί§ηβυΓ. 

Ρ αΙΙ α 8 1). Μοηαιηβηί8 βί ΐβχΐβε, ρρ. 37-116. 

Ν, Β. ΤοιηαάαΗΪ8, ΜέίτορΚαηβε, βνβ<[ΐιβ άβ δαίοηίςιιβ βί Μαίϊιίβιι, 
ιΉβΙβιιτ', γηαίΐτβ βί Κργηηοξί'αρΚβ. (Εβ8 Οτέίού βη Μαββάοίηβ, XVI0 8.), 

ρρ. 117-140. 

ΜβίΓοράαηβδ βί Μαίΐιίβυ οηί άύ|α ίαίί ί:ο6]βί ά’υηβ βίυάβ άυ ρρο- 

ίβδδβυΓ ΤοπιαάαΕίδ ραιηβ άαηδ Κρητολογία VII, 1979, ρρ. 19-40. Ε’α. 

δ’βδί βηοοΓβ ίηΐβΓβδδβ ά βυχ. 

Αίηδί §Γαοβ α δβδ ΓβοΕβΓοΕβδ Μαίΐηβυ, ιάιβίβυΓ βί ηιβίίΓβ, δ’ανβΓβ 
αυδδί ΓαυίβιΐΓ ά’υηβ Λοοίοϋίΐιίβ οοπιροδββ α ΙΊιοηηβυΓ άυ δαίηί πιαΓίγΓ 
ϋαηιίβη, ΓηοΓί βη 1586. ΜβίΓορΙιαηβδ, δοη ΪΓβΓβ, οοουραΐβ δίό&'β βρίδοοραί 
άβ ΒβΓΓάοία, βηδίαίίβ οβίηί άβ δαίοηίςυβ. ϋβδ Ιίβηδ βχίδΐαηί βηίΓβ Μαίΐιίβυ 
βί Εβοηίΐυδ ΕυδίΓβίίυδ 1β ΡΕίΙοροηβ ά’υηβ ραΓί, βί ά’αυίτβ ραΓί βηίΐ’β 
Εβοηίίυδ βί Μαχίηιβ ΜαΓ§ουηίοδ οηί ρουδδβ Γα. α οήβηίβΓ δβδ ΓβοΙιβΓοΙιβδ 
άυ οόίβ άβ Εβοηίίυδ. δυΐί Γβάίίίοη άβ Ποίδ ΙβίίΓβδ αάίβδδββδ ά ΜαίΕίβυ 
ραΓ Μ. ΟΓυδίυδ, Μαχίηιβ άβ Ρβίοροηβδβ βί υη βχρβάίίβυΐ’ αηοηγηιβ. 
Ε βίηάβ δ’αοάβνβ ραΓ 1’βοΙαίΓθίδδβηιβηί άβ οβΓίαίηδ ροίηίδ οοηοβΓηαηί 
Ιβ ραίπαΓοαί άβ ΙβΓβπιίβ II άβ Οοηβίαηίίηορίβ, αχηί άβ άβυχ ίτβΓβδ. 

6λ Β ιι ζ 3 α, ΜβάίβναΙ Κκ88ίαη αηά Ιίιιη^ατίαη νβίαΐίοηε ιη }βκ>βΙηρ αηά 
(ίηβ ιηβίαΐ ίηάιΐ8ΐτρ (11-14 ββ.), ρρ. 141-149. 

Λ. Β. Τ ο ιη α ά αΐί ί 8, Νίββρίιοτβ Πριλιγγενς βοηίνβ Νβορίιρίβ ΒΙιο- 

άίηο8 ά ρνορο8 άβ Ρϊιοίίιΐ8, ρ. 150. 

Νβορίιγίβ ΚΙιοάίηοδ, ραρίδίβ Είβη οοηηυ, δ’βίαίί ρβΓηιίδ, άαηδ υη 
άβ δβδ άίδοουΓδ, ά’ίηδυΙΙβΓ οβΓίαίηδ ΟΓίΕοάοχβδ βηιίηβηίδ βί ηοίαππηβηί 
1β ραίπαΓοΕβ ΡΕοίίυδ. ΝίοβρΙιοΓβ Πριλιγγεύς, βΓυάίί ΟΗΐιοάοχβ άυ XVII6 

δ., α ρΓοηοηοό οοηίΓβ Νβορίιγίβ υη άίδοουΓδ άοηί ΓαυίβιΐΓ ηουδ οίΕβ υη 
ραδδα^ο άβδ ρΐυδ ίηίβΓβδδαηίδ. 

ϋ % ο Ο γ 18 οι ο Ιο, ΛΙΙή ίηβάίή άϊ ΜαηιιβΙβ Καταηίβηο ο δα,ταηίβηο, 
ρρ. 151-163. 

Ν. Β. Τ ο γη α ά αΐζί 8, Ναζίοηβ = Οοιηηιηηαιιίβ (βί Οοτροναύοη ά'έίιι- 

άίαηΐ8). ΒβΐίοΥβ — Ρνβ8Ϊάβηί. Οοη8\ύ βί δίηάίβο = Οοη.8βΐΙΙβΓ8 άβ 
βθΓροΐ'αΐίοη8 ά'βίιχάιαηΐ8, ρ. 164. 

Ε’αυίβυΓ δουΐί^ηβ Ι’υδα^β βηοηβ άοβ ίβοπιβδ οί-άβδδυδ ίουί βη βία- 

Πίδδαηί ΙβυΓ ίηίβΓρΓβίαίίοη βχαοίβ. 

Ο. Ρ. δβΐιίβηιβηζ, IVιιηάβγΗγα(1 ξβ£βη Ιάηιρ(βηάβ ΤΨίάβΓδαβίιβι·, 

ρρ. 165-221. 
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λτ. Β. Τ ο ΏΐαάαΚί 8, Εβ8 ειώβίαηΐφ βη -ο)ρ, ρ. 222. 

Ββ άίβΐίοηηηίΓβ ίηνβΓδβ άβ Ο. Κοοπηουΐίδ Ιηϊδδβ 4 άβδ+βΓ ηη 8ΐΐ]θί 

άβδ δοΒδί,ηηΐίίδ βη -ωρ. Ι/ηηΙβαΓ β Γβηδδί 4 ΓβηηΪΓ ηοπι1)Γβ άβ δοβδίηηΐ,ίίδ 

βη -ωρ άοηΐ ββιΊηίηδ οηί βίβ ΓβρβΓβδ άηηδ Πιγηιηο^ηρίιίβ Βγζηηίίηβ. 

Τ Κ. Ε. ΒέΙοταάί 8, Ϊηβαβηββ8 άβ Κοηιαηο8 Ιβ ηιέΐοάβ 8ιιγ ΓοιΊ ροβίί- 

ςιιβ άβ Οοετηαε, βνβηιιβ άβ Μαϊοαηια, ρρ. 223 - 230. 

Ο’αρΓβδ 1’ηηί.βοΓ ΡοΗ ροβϋφΐβ άβ Οοδηιηδ Ιβ Μβίοάβ, βνβφΐβ άβ 

Μηϊοηηιη, β βίβ ίηίΐηβηββ ηοη δβηίβιηβηΐ ρηβ οβίηί άβ Οτβ^ΌΪΓβ άβ Νηζίηη- 

ζβ Π19.Ϊ8 ηηδδϊ 5ίβη ρ&τ οβίιχΐ άβ Κοιηηηοδ Ιβ Μβίοάβ δηιάουί. βη οβ ςηί 

βοηββΓηβ 1η ίοπηβ, βοηοίηδίοη ίΓβδ ίηίβΓβδδηηίβ βη 8θΐ. 

Β. Ζ. 8ορ1ιίαηο8, Ε'ΆβοΙοιιίΜβ οΗξίηαΙβ βΐ Ια Υίβ οΓΪξίηαΙβ βί 
ίηβάίΐβ άιι ηέοηια,Πψ' ΜίβΚβΙ ά'ΑξταρΙια. (Ί1544, ΤίιβεεαΙοηίριιε), ρρ. 

231 - 281+ ρΐ. Α'-Η'. 

ΙΡηηίβΟΓ πιβΐ 4 Γβνίάβηββ ηηβ Ιβ ηβοιηηΓίγΓ Μίοΐιβΐ, οπ^ΐηβίΓβ 

ά’Α§Γηρ1ιη ηβ ρβηί, ηνοΪΓ ηηβηη ΓβρροΓί ηνββ Μίβΐιβΐ Μηνί’οβίάβδ, ογϊ§ι- 

ηηηβ ά’ΑάπηορΙβ. 

Μίοΐιβΐ ά’Α§Γ&ρ1ιβ δηΡίί Ιβ ιπεγΙυγο 4 Τΐιβδδηΐοηίςηβ Ιβ 21 ηι&Γδ 1544 

βΐ δοη Αβοΐοηΐΐιίβ βδΐ Γβάί§ββ, δβίοη ΡηβΓΟδΐάβΙιβ άβ δοη βηηοη, ρηβ υη 

Ιιγιηηο^ΓηρΙιβ ηρρβίβ Θεοφάνης (Τΐιβορίιηηβδ), ίοηάίδ ({ηβ δη νίβ ίηΐ 

ρΓοβηΙάβπιβηί όβπΐβ ρηΓ Ιβ πιβίΓοροΙϊΙβ άβ Τΐιβδδηΐοηΐςηβ ΜβίΓορΙιηηβδ I, 

βοηΙβπιροΓηίη άη ηβοηιαιΊγΓ βΐ Ιβηιοίη οβηΐηήβ άη δηρρίίββ άβ ββ άβΓηίβΓ. 

ϋ’αηίΓβ ρηβί, Μϊοΐιβΐ ΜηνΓοβίάβδ ά’ΑηάήηορΙβ δηΐάΐ Ιβ ιηηΓίγΓβ άηηδ 

δη νίΐΐβ ηαΐηΐβ, νβΓδ Ια ίίη άη XV* δΐββίβ. Ιβηη Μοδβΐιοδ (πιογΙ βηνΪΓοη 

1499) βοιηροδη ηηβ Αβοΐοηίίιίβ βΐ υη οοηΗ δγηηχηΪΓβ 4 ΓΚοηηβηΓ άβ ββ 

ηβοιη&ΓίγΓ. 11η ρβη ρΐαδ ίηρά, Ιβ Οηηά ΚΙιβΐβηΓ άη ΡηίΓΐηΓβηΙ άβ Οοη- 

δΐηηΐίηορίβ, Μηηηβΐ Οοπηίΐιίοδ (ιηοΓί βηνηοη 1530/31) βοιηροδη ηηδδϊ 

ηηβ Αοοίοηΐΐιίβ βΐ ηη 1οη£ β!ο§β 4 ΠιοηηβαΓ άβ Μίοΐιβΐ ΜηνΓοβίάβδ. 

Όοηο; 1η άίδίίηοϋοη βηΐΓβ Ιββ άβηχ ηβοιηηΗγΓδ οοηί,βιηροΓηίηδ άοίΐ 

βίΓβ οοηΒΐάβΓββ βοπιιηβ άόίίηίΐίνβ βί ίηοοηίβδίηΐάβ. Ββ δΟΓηοηι άβ «Μην- 

Γβηάϊδ», αίίπΒηβ 4 Μίοΐιβΐ ά’Α§ΓηρΙιη η’οίηίί ςηβ Ιβ ΓβδηΗηΙ άβ Ια βοη- 

ίηδΐοη άβ άβηχ ρβΓδοηηα^βδ. 

Ά Ια ίίη άβ δοη βχροδβ, ΓηηίβηΓ ρΓβδβηΐβ ηηβ βάΗϊοη βπίί^ηβ άβδ 

Ιβχίβδ άα^ΐο^ΓηρΙιΐςηβδ (Αοοίοηΐΐιίβ βΐ Υίβ) άβ Μίβΐιβΐ ά’Α§Γ&ρ1ΐδ, 

ά’ηρΓβδ Ιβ Γη&ηηδβπΙ 51 (άδίβ νβΓδ Ιβ ιιπϋβη άη XVI0 8.) άη ηιοηηδΐβΓβ 

ί,ΐιβδδηΐΐβη άβ Όοηδδΐΐίοη. 

λ7. Β. ΤθΏΐαάα1ίΐ8, Αηβοτα «ΙβοηοάιιΙΐα» ε ((ΙβοηοάιιΙί», ρ. 282. 

Ρ. Ο. Υαη η οροηΐοε, Ε$8αί ά' έΙαΜΐ$8βηιβηΙ ά'έςιιίΐίύτβ βηΐνβ Ιβ8 

ρΗχ βί Γίηβαΐίοη τηοηέΐαίτβ άτιταηί. Ιβ Γβίξηβ ά.Ήβταοίΐιιζ, ρρ. 283- 

292. 

ΡυΓδη! Ιβ VII6 δ. 1η ηιοηηηίβ Ιίγζηηίίηβ βη βηΐνΓβ άβνβηηηΐ άβ ρΐηδ 

βη ρΐιΐδ Ιβ^βΓβ ΐΐ βδΐ ηβί,ηβΐίβιηβηΐ άΐίίίβίΐβ άβ ϊϊγθγ άβδ βοηοίηδίοη 8 δυο 

Γΐηίΐβΐίοη πιοηβΙηΪΓβ ά’ηρΓβδ Ιβ8 ιηοηηηΐβδ άβ ροίάδ ίηβ^ηΐ ρηΓνβηηβδ 

^οΒ^η’4 ηο118* ΡοηΓίηηΐ ηη ρ&δδη^β άη «Ρ&δβΐι&ΐϊοη ΟΙίΓοηίβοη» ΙοηΓηϊΐ 

ηη 1βπιοί£ηη£β ρΓββΐβηχ (ρρ. 715,15 - 716,5 Βοηη); ίΐ δ’η^ίΐ βη βίίβί άβ 

1’ηη^ιηβηίηΐίοη άη ρπχ άβ ρηίη άίί άβδ σχολαρίοχν (βη. 626). 

ΙΑ η. βίηάΐβ 4 ίοηά Ιβ ρηδδ&^β βη (ριβδίίοη βί βη ίΪΓβ 1η βοηοίηδίοη 

δίπναηΐβ : ηη άβ6ηί άη VII6 δ. Ιβ ΟοηνβΓηβηιβηΙ ρβοοβάβ 4 Γη5ο1ίΐίοη οη 

4 1η Γβδίπβϋοη άβ βββΐηίηδ ρπνίΐβ^βδ ηββΟΓάβδ ]ηάίδ η ({ηβΐ^ηβδ §Γοηρβδ 

δοβίηηχ ς;ηί, ηίηδί, ο6ΐβηηίβη! Ιβ άβοίΐ άβ δ’ηβΙΐθίβΓ άβδ 8ίβηδ η ρηχ Γβ- 

άηίί. ΝηίηΓβΠβηιβηΙ 1η πιβδηΓβ §οηνβΓηβΓηβηΙη1β δηδβϋη Ιβ ηχββοηίβηΐβ- 

πιβηί άβ8 βίΐογβηδ ίηίβΓβδδβδ φά η’ΙχβδίΙβΓβηί ρηδ 4 ηπ’ίνβΓ ίηδ^η^ ΓίηδηΓ- 

Γββΐίοη. 

5 I. Ο α γ ιι 8 ο, 8ιιΙΓαιιΙοΐ'β άβΐ Β ίο 8 άί 5. ΕίΙαΓβί,ο ΪΙ Οίοναηε, ρρ. 293 - 

304. 

8 ρ. Τ γ ο ] α η ο 8, Ά ρτοροε άβ8 80ΐΐΓββ8 ]ιιτίάί(ΐα68 άβ ΜαΐΗίβη ΒΙα- 

8ίαΓβ8, ρρ. 305-329. 

ΙΑηοίβιΐΓ βδδηίβ ά’ίάβηΙίίίβΓ Ιβδ δοηΓβθδ ΐηΓΪάί({ηβ8 άβ Μ. ΒΐηδΙηΓβδ. 

ΟοηδίάβΓβ άη ροίηΐ άβ νηβ άβ ΠιίδίοίΓβ άη ΡγοιΙ Ιβ ίηίΐ ςηβ Ιβ δγηίη^ηιη 

άβ Μ. ΒΙηδΙβΓβδ βοιηρΓβηά Ιοηΐβ ηηβ δβπβ άβ ρηδδη§βδ ίΐΓβδ άβδ βοπιπιβη- 

ΙηΐΓβδ άβ ΤΙιβοάοΓβ ΓΗβηηοροΙίίβ βογ Ιβ Θοάβ άηδίίηίβη ηβ^ηίβΓί ηη 

ίηίβΓβΙ ρηΓίίβηΙίβΓ. Ο’ηίΙΙβηΓδ 1’η. οΒδβΓνβ ςηβ ηοιη^Γβ ΓβπιηΓφΐηΒΙβ άβ 

ρηδδη^βδ άη ίηηιβηχ Οοάβ άηδίίηίβη δοηδ Γοπηβ βΙηΒοΓββ, ρηο ηίΙΙβηΓδ 

ίηβοηηηβ? γ ίί§ηΓβηί ηηδδί. 

Ν. Β. Το?ηαάα1ίΐ8, Ά ρτορο8 άβ8 Ιβηηβ8 Ρωμαιοσννη βί Ρωμιο¬ 

σύνη, ρ. 330. 
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Β’αυΙβυΓ οΒδβΓνβ φαβ Ιβδ Ιβπηβδ Ρωμοαοσύνη οιι Ρωμιοσύνη, Γβββιη- 

ιηβηί ΟΓββδ, βοΐυβίΐβπιβηΐ βη ιΐδθ,^β βΐιβζ Ιβδ ηιη&ΙβυΓδ άΊιίδίοίτβ,η’βχρπ- 

Γηβηΐ, βη βυβυηβ ίβ^οη Ιβ δβηδ άυ ΐβπηβ ΗβΠβηίδΐηβ; ά’θίΙΙβυΓδ ϊΐδ δοη! 

οοΓηρΙβίβιηβηΐ ΐηβοΓΓββΐδ βη ί-ηηΐ ηυβ ίοπηβδ £Γ&ιηΓη&1.ΐβ8ΐβ8. 

Λ η §. Ν ί Ιι ο / ο ρ ο η I ο ιι, ϋηβ Ιβίίτβ ίηέάΐίβ άβ Ματβ ΡοΓρΚψοροηΙοδ 
αάνβεεέβ ά ΑΙβχαηάη ΗβΙΙαάΐηβ, ρρ. 331-344. 

ΜέΐΓβ ΡοΓρΙιγτοροηΙοδ, ρΓβίβδδβιΐΓ βΐ άΐΓββΙβυΓ άβ ΓΑο&άβιηίβ Οτββ- 

({\ιβ άβ Βυβ&Γβδί βηΐΓβ 1702-1719(?) α βχρβάίβ & ΑΙβχβηάΓβ ΗβΙΙ&άΐυδ, 

βΐ’αάϊί βί&Ιάΐ βη ΑΙΙβηι&^ηβ, ιιηβ Ιοη§υβ Ιβίίχβ, άοηΐ 1β ίβχίβ, βορϊβ ρΓθ1>8- 

61βιηβηί ρβΓ άβηχ βίβνβδ άβ ΓΑο&άβιηίβ άβ Βυβ&ΓβδΙ & άβδ Γΐηδ ριΐΓβιηβηΙ 
βάυβ&ϋίδ, & βΐέ ΓβρβΓβ άβπ8 Ιβδ ηΐδδ §τ. 1731 βί 1810 άη Μοη&δίβτβ άβ 
δΐβ ΟβίΒβπηο άυ ΜοηΙ δίη&ί. Βα ΙβΙΐΓβ 8 βίβ ββπΐβ ροβ&ΐάβπιβηΐ βη 1714. 

άβηδ 1β Βυΐ ηοΜβ άβ δουΙβηΪΓ Ηβΐΐ&άίυδ, βββηΐάβ ΐη^ιΐδίβπιβηΐ ρ&Γ Γβηί- 

πιοδΐίβ άβ ββΓί&ΐηδ «ρίιϋοδορίιβδ» ΑΗβπι&ηάδ βί άβ άβίβηάτβ ίβηΐ 1’β§Ήδβ 
Οι*ΙΙιοάοχβ ηυβ 1β Νβΐίοη Οτββηυβ, ίη,δυΐΐββδ ρβΓ ββδ οοβΐάβηίαιιχ ρβιι 
]η8ίβδ βΐ ΐΓβδ ρβη βΙιβΓΪΙ&ΒΙβδ. Όηβ ίοϊδ άβ ρΐυδ Ροΐ’ρΙιγΓορουΙοδ δ’ηνβΓβ 
ηη ΟιΊΐιοάοχβ βΙιβνΓοηηβ βΐ ιιη ίΐη ΙβίίΓβ. 

Ν. Ο. ΡοΙίΐέδ, Ββ ροανοίν; έίηάβ ειΐΓ ΓβεανΓβ άβ ΤΜοάονβ ΜβΙίίβ- 
ηίοίβε, ρρ. 345 - 375. 

Β’βυίβυΓ α1)0Γάβ 1β δυΐβΐ άυ ρουνοή & ίΓ&νβΓδ ΡοβυνΓβ άβ ΤΙιβοάοΓβ 

Μβΐΐίβηΐοΐβδ βί ηοί&ηιιηβηΐ 1β VII6 άίδβουΓδ άβ ββ άβΓηίβΓ. II Γββοηηβίί 

ρυβ Μβΐΐΐβηίοίβδ ηβ ηιβηηιιβ ρ&δ ά’οπ^ΐηβΐίΐβ, δ&ηδ ΐουίβδϊοίδ δ’βο&ΓίβΓ 

άβ 1& ίΓ&άϋίοη ΟΓΐΙιοάοχβ; 8β8 βοηββρίίοηδ δυη 1β ροηνοΐΓ ρβηνβηΐ δβ 

ΓβδυιηβΓ βη οββΐ: 1β8 οη°Ίηβδ άη ροιινοπ· βηιβηβηί άβ Οίβη, ίοηίβ βοηίβ- 

βίηΐίοη η’βδί φΐβ Γβίηίαίίοη άη ροηνοΐΓ, άοηβ 8β1β ηυί ιηβΓίίθ υη βΜΐΐ- 

ιηβηΐ ρυίδηυ’ίΐ ηβ Ιβΐί ηυ’βΡί’&ηΙβΓ Γ'οίάΓβ βί&1)1ί ρ&Γ Οίβη. Β’βηΙ-Γβ ρ8Γί 

Γΐηίΐηβηοβ άυ ρουνοΐΓ βπγ Γηηιβ Ιιυπι&ίηβ βδΐ ΐηάβηί&1)1β. Οοηβΐυδίοη: Ι& 

§ΊοΐΓβ, β’βδΐ 4 άΐΓβ ΓβχβΓβίββ άυ ρουνοΐΓ δβίοη Ιβδ άβδίΓδ Ιιυηι&ΐηδ βη§'βη· 

άΐ’β Ια πιογΙ δρίπΐυβίΐβ, ί&ηάίδ ηυβ 1& §1οΐΓβ βπι&η&ηΐ άβ Οΐβυ οβίΓοΐβ 1& 

νίβ βΙβΓηβΙΙβ. Όοηβ ρυΐδςυβ άοπιίηδηΐδ βί άοιηίηβδ ηβ ρβυνβηΐ ηυ’βχϊδίβΓ 

βη τηβπιβ Ιβηιρδ, βί ρυίδ^υβ Ιο ρουνοΐΓ βη^βηάΓβ άβδ Π8<5ηβ8, οη άοϋ ρΓβ- 

Ιβί’βΓ νΐνΓβ βη άβΙαοΓδ άβ Ιουί ρουνοΐΓ βο ηυί Γβηά 1β πιοάβ άβ νίβ ΟΙΐΓβ- 

Ιίβηηβ ρΐυδ ββββδβίΐιΐβ. 

8 ί. Ιί ο η τ ο η 8 β 8, Βοτάνη βί πνρϊτις βοτάνη, ρ. 376. 

Β’&υΙβηΓ βΙιβΓβΙιβ Ιβδ Γ&ρροΓίδ βηΐΓβ 1β ΐβπηβ βοτάνη ς;υϊ δΐ§ηΐίΐ6 

ρουάΓβ (άυΓ&ηί 1β XV6 8.) βί Ιβδ Ιβηιοί^ηα§βδ άβδ Ιβχΐβδ 4 ββ δυίβΐ. 

8 ί. Κοιζΐ'οιΐ8β8, Ρβ8 οΐ'άοϊΐηαπβββ άη βοά. Ραΐ'ΐ8. £ΐ\ 1372 8ΐιν Ιβε 
ηιατία§68 βί Ιβε άβξΐ'ββ άβ ρατβηίέ βί Ιβ εβϊ'ίύβ ΟβοΓξβε ΟαΙβείοίβε, ρρ. 377- 

386. 

Αυχ ηΐδδ. βοηηυδ δοΗίδ άβ 1& ηιβίη άβ Ο. Οβίβδΐοΐβδ ίΐ Ιβυΐ. β]οηί:βΓ 
Ιβ Ρηπδ. Ογ. 1372, ίί. 88-115. ·Α Ιη δυϋβ άβ ΓβχβΓηβη βοάΐβοΐο^ΐίίυβ άυ ηΐδ. 

Γη. ρΓοββάβ 4 1η ΓββΙιβΓβΙιβ άβδ οπ^ΐηβδ άυ ΐβχίβ ΐυπάΐ^υβ ίΓβηδηιίδ ηυχ 
ίί. 88-115; ϋ δ’η^ίΐ βη βίίβί άυ 8β ίίΐΓβ άυ «ΡΓοβΙιίΓοη ηυβΐυηι» βοηοβΓηαηΙ 
1βδηΐ8Γί&§βδ βί Ιβδ άβ£τβδ άβ ρβΓβηΙβ. Β’βυίβυΓ δψηβΐβ ςυβ Ιβδ II. 65Γ-84ν 
άυ πιβιηβ ηΐδ. ςυΐ ΐΓαηδπιβΙΙβηΙ; άβδ δυ]βΐ8 ρ&ΓβίΙδ οηΐ βίβ βορΐββδ ραί υη 
αυίΓβ δβΓΪ6β, ίβηη δ^ουΓβρου1θ8. 

ΜβΙαηξβε: 1) Εη ιηέιηοίτβ άΆηαείαεβ ΟΗαηάοε, ρβΓ Ν. Β. Το- 

ηι & ά & 1ί ί δ, ρρ. 383-389. 

2) Νοίβ ΒΐιρρΙέιηβηίαΪΓβ ειιβ ΜέΙέίίοε Ρβξαε, ρβΓ Ν. Β. Τοηια- 

ά & 1ί ί δ, ρ. 390. 

Οοιηρίβε - Γβηάηε ρ&Γ Ν. Β. Τ ο πι & ά & Ιί ί δ , Ρ ϊι. Ιν. Β ο ιι 1) ο υ - 

Πάβδ, Ρ. Ο. Νιΐίοίορουΐοδ, δί. I. Κουτοιίδβδ, 

ρρ. 391-462. 

ΒίΜίοΡΓαρΙιίβ ά'Ήηάβε ύνζαηϋηοίορϊααβε ρηΜίέβε ραβ άβε Οβββε ρηΐ’ δ 1 γ I. 
Β α πι 6 α 1ί ΐ δ, ρρ. 463-502. 

Βίείβ άβ8 Γβνιιβε βη έβήαηξβ, ρρ. 503-504. 

ΒίΙαη άβ Ια 8οβΐέίέ ροητ Ιββ αηηββε 1979-1980, ρρ. 505-510. 

ΒΪ8ίβ άβε ηιβηιΐη'βε άβ Ια 8οβίέίβ, ρρ. 511-515. 

Βέ8ηηζέ8} ρρ. 516-521. 

Αάάβηάα βί βοηίξβηάα, ρ. 522-523. 

Βίείβ άβε ρΙαηβΚβε Ηογ8 Ιβχίβ, ρ. 524. 

ΤαΜβ άβε Μαΐίβτβε, ρρ. 525-526. 



ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ 

Σελ. 30 στ. 4 έκ των κάτω αντί 77) γραπτέον 77 

)> 34 » 2 » » » » Η&ΙΒαηά » Η&3ΒΒ&ηά 

» 125 12 » » » » ρήτορρς ρήτορος 

)) 177 κεφαλίς » υηάβΓίΐΓ&Π » \¥υηάβΓΐΐΓ3ίΙ, 

» 282 στ. 1 έκ των άνω » ΕηββΓίΐ » ΑηβΟΓα 

)> )> » 2 » » » ρβΐ » άβί 

)) 284 » 6 » Παρασκευήν » Τετάρτην 

» » » 7 » » » παραμονήν » ήμέραν 

» 311 5 » » » Πείρα » Πείρα 

» 355 μεταξύ των στ. 18-19 έκ των άνω προστεθήτω : 3. 'ΙΙ εξουσία 

)> 360 στ. 9 έκ των άνω αντί έξ γραπτέον έν 

» 389 » 3-4 » » κάτω νά διαγράφουν αί παρεισφρήσασαι λέξεις:, των απλών 

» 390 πρόσθες καί τήν μαρτυρίαν πράξεως της 23^ Μαρτίου 1560 (νοτάριος 

Μιχ. Μαράς): ενα σφαλιστήρι ο άγιος Γεώργιος δουκάτα κορρέντι δύο 

(= νπέρπνρα 16, σοΐώία 24), Κρητ. Χρον. 15-16, Β', 1961-1962, σ. 271. 

» 455 : Εις τήν πρόσφατον περί Βησσαρίωνος βιβλιογραφίαν πρόσθες καί ΟϊΙΙ, 

\Υ&8 Ββδδαποη & ΟοηοΐΙΐδΓΪδΙ, ογ η υηίοηΐδί ΒβίοΓβ ΙΚβ ΟουηβΐΙ οί Ρΐο- 

Γβηοβ? «ΟοΙΙββΙαηβα Βγζ&ηϋη3», Κοιηα 1977 (ΟΟΑ 204), σσ. 201-216. 

ΟΟΚΠΙΟΕΝΌΑ 

((Ιυβίςυβδ βΓΓβιΐΓδ δβ δοηΐ §1ϊδδέβδ άαηδ Γανίΐβΐβ «Μοηυιηβηίδ βί Ιβχίβδ» (ρρ. 37- 

116). Ρ&Γΐηί Ιβδ ρΐυδ £Γ3νβδ Ιβδ δυΐναηίβδ δοηΐ 8. οογγΪ£6γ : 

Ρ. 37, 3. 4 <1α Ββδ: Αιι Ιΐβιι άβ 1’βηάροίΙ ού βΐΐθ δθ ίΓοιινβ, ΙΐΓβ: Ι’έδρβββ βη- 

νΐΓοηηαηΙ. 

Ρ. 39, 1. 2 άυ Βαδ: Αιι Ιΐβιι άβ 9. 32 γπ, 11γθ: 0.32 πι. 
Ρ. 39, 1. 1 άυ 1)9ε: Αυ Ιΐβυ δβΓνίΓδίΙ ΙΐΓβ: βθΓν&Η. 

Ρ. 40, 1. 2 άυ Βαυί: Αυ Ιϊβυ άβ ίοηάέδ Ιϊγθ: βοππηβηοβδ. 

* Ρ. 52, I. 14 άυ ΒειυΙ: Αυ Ιΐβυ άβ βη δαηοίυ&ίΓβ ΙΐΓβ: 3 δ&ηβίυαΪΓβ. 
Ρ. 66, 1. 13 <3υ Ιιυυί: Αυ Ιΐβυ άβ Ιβδ αναηββδ ΙΐΓβ: ββυχ ςυί δβηί υναηββδ. 

Ρ. 75, 1. 1 άυ 1ΐ3.υί: Αυ Ιΐβυ ά’υη βοηδβςυβηί 1ίΓβ: υηβ οοηδβςυβηββ. 

Ρ. 76, 1. 6 άυ Βυυί: Αυ Ιΐβυ άβ 8β άβάυϊί Ιϊγθ: Ρβοουίβ. 
Τ Ρ. 76, 1. 9 άυ Ββ,υί : Αυ Ιΐβυ άβ άοϋ ΙΐΓβ: 3θίΙ. 

Ρ. 97, 1. 1 άυ Βυδ : Αυ Ιΐβυ άβ ιηβηβ ΙΐΓβ:. βΐ ΐϊίβηιβ. 
Ρ. 97, ιυβιηβ Ιί^ηβ : Αυ Ιΐβυ άβ Ι’ΙΙΙγΓΐβυιη ΙΐΓβ: ΙΙΙγπβυπι. 
Ρ. 104, 1. 5 άυ Ιιαυί: Αυ Ιΐβυ άβ Ραΐί... Ιυ ΒαδΐΠςυβ ΙΐΓβ: ΓοηΙ ... Ιβδ Βαδΐ- 

Ιΐςυβδ. 
Ρ. 108, 1. 1 άυ 1)3.8 : Αυ Ιΐβυ άβ Ι’βυβΒαηδίίβ ΙΐΓβ: 1β8 βδρβββδ βυοΙιαΗδϋοιυβδ. 

Ρ. 112, 1. 12 άυ Βαδ : Αυ Ιΐβυ άβ α δυΓνββυ ΙΐΓβ: 3 βοηδβΓνβ. 

Ρ. 113, 1. 4 άυ Βδδ : Αυ Ιΐβυ άβ ηυ’αάιυβίίΓβ ΙΐΓβ: ςυ’ά αάτηβΙίΓβ. 

Ρ. 114, 1. 9 άυ Βαυί. : Αυ Ιΐβυ άβ βύΐ θογϊ! Ιϊγθ: & ββπΐ. 

Ρ. 115, I. 3 άυ Βαβ : Αυ Ιΐβυ άβ 3)υίββ ΙΐΓβ: ^ουίββ. 

Ρ, 115, I. 1 άυ Βαδ : Αυ Ιΐβιι άβ οβΙ-έι-άΐΓβ Ιϊγθ: β’βδί-α-άΐΓβ. 
> Ρ. 115, ηοΐβ 1, 1. 4 άυ Ββδ; Αυ Ιΐβυ άβ ορρβδϋβ ΙΐΓβ: ορροδββ. 

Ρ. 115, ιηβΐΏβ ηοίβ: Α]ουΙβΓ & 1& ίϊη: ιυαΐδ βη ϊαΐί ϊΐ δ’δ^ίί Βΐβη άυ ΒυρϋδίβΓβ. 

Ό. I. ΡΑΕΒΑ3 



ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Α'. Κώδιξ Μονής Δουσίκου 51, φφ. 47ν-48Γ. 

Β'. Κώδιξ Μονής Δουσίκου 51, φφ. 50Υ-51Γ. 

Γ'. Κώδιξ Έθν. Βιβλιοθ. Ελλάδος 733, φφ. 4ν-5Γ. 

Δ'. Κώδιξ Έθν. Βιβλιοθ. Ελλάδος 733, φφ. 10ν-11 . 

Ε'. Κώδιξ Σκήτης Καυσοκαλυβίων Άγ. Όρους 199, σ. 185. 

Κώδιξ Σκήτης Καυσοκαλυβίων 'Αγ. ’Όρους 199, σσ. 236-237. 

Ζ'. Τοιχογραφία του νεομάρτυοος Μιχαήλ του έξ Άγραφων του έτους 1739. 

Η/. Ό τίτλος τής ακολουθίας του νεομάρτυοος Μιχαήλ του έξ Άγοάφων. 

Θ'. Κώδιξ Ραγ. §γ. 1372, φ. $5Γ. 

Γ. Κώδιξ ΡαΓ. §Γ. 1372, φφ. 104ν-105Γ. 

ΙΑ'. Κώδιξ Ρ&γ. §ι\ 1372, φ. 119Γ. 

ΙΒ'. Κώδιξ Ρ&γ. £γ. 1372, φ. 88Γ. 

ΙΓ'. Κώδιξ Λαπά. ίΒβοΙ. £Γ. 174, φ. 147Γ. 

ΙΔ'. Κώδιξ Ρ&γ. §γ. 1372, φ. 94«\ 

ΙΕ'. Κώδιξ Ρπγ. £ΐ\ 1372, φ. 103ν. 

Ι£'. Κώδιξ ΡίΧΓ. §Τ. 1372, φ. 112^. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔ' ΤΟΜΟΥ, 1979-80 

ΓΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. 13.: Μελέτιος 6 Πηγάς. Περί των ιερών ορθο¬ 

δόξων εικόνων. {_ 30 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜ. Β.: Ή περί μετάνοιας καί των δαυλών 

του Λώτ παράδοσις . 31- 36 

ΡΑΕΕΑ8 Ό. I.: Μοηυιηβηίδ βΐ ίβχίβδ . 37-116 

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Μητροφάνης Θεσσαλονίκης καί Ματ¬ 

θαίος ό ρήτωρ καί διδάσκαλος καί ύμνογράφος . 117-140 

ΚυΖ8Α ΟΕΟΒΟΕδ : ΜβοϋβνΜ ΚυΒδΐδίη &η<3 Ηυη§3ΐ·ΐ&η 

Γβΐ&ϋοηδ ίη ]β\ν6ΐΓ^ ζηά ίίηβ ηΐθίαΐ ΐηΟυδίΓ^ (11-14 οο.) . . 141-149 

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: 'Ο Νικηφόρος Πριλιγγεύς κατά Νεοφύ¬ 

του Ροδινοΰ . 150 

ΟΚΙδΟυΟΕΟ 1100: ΑΙΙγι ΐπβΟίίΐ Οι Μαηνιβίβ Κ&Γ&ηίβηο ο 

δείΓαπΙβηο. 151-163 

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Ν9.ζίοη.β= Κοινότης (καί φοιτητικόν Σω- 

ματεΐον). ΒβΗοΓθ^Πρόεδρος. Οοηδίιΐ καί δΐπ<3ίοο= Σύμ¬ 

βουλοι φοιτητικών σωματείων . 104 

δΟΙΤΙΕΜΕΝΖ Ο. Ρ.: ννηηάβΓίίτΜί §β£βη ΙνέίιηρΓβικίΘ \ΥΐάθΓ- 

**οΙιβΓ . 165-221 

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β. :Τά εις -ωρ λήγοντα ούσιαστικά. 222 

ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ Θ. Ε.: Ρωμανικαί επιδράσεις εις την ποίησιν 

Κοσμά τού Μελωδοΰ. 223-230 

ΣΟΦΙΑΝΟΣ Δ. Ζ.: Ή αρχική ακολουθία καί ό αρχικός ανέκδοτος 

βίος τού νεομάρτυρος Μιχαήλ τού έξ Άγραφων ( ή 1544, 

Θεσσαλονίκη) . 231-281 

ΤΟΜΑΠΑΚΙδ Ν. Β.: Αποοτα «Ιοοηοάιιΐΐα» β «Ιοοηοάυΐί» .... 282 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΙΑΟΣ Π. Γ.: Απόπειρα έξισορροπήσεως τιμών καί 

νομισματικού πληθωρισμού επί βασιλείας 'Ηρακλείου .... 283-292 

ΟΑΚυδΟ δΤΕΡΑΝΟ: δυΙΡαυίΟΓβ άθΐ Βίθ8 Οι δ. ΡίΙ^Γβίο ίΐ 

Οίον^ηβ : Νίΐο Όοχ&ρ&ΐΓβδ?.. 293-304 

ΤΡΩΤΆΝΟΣ ΣΠ.: Περί τά.ς νομικάς πηγάς τού Ματθαίου 

Βλάσταρη . 305-329 

1ΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: 'Η αδόκιμος Ρωμαιοσύνη καί ή υπόδουλος 

Ρωμιοσύνη. 330 



520 Περιεχόμενα 

ΝΙΚΟΛΟ Π ΟΥΛΟΥ ΑΓΓ. Π.: Επιστολή Μάρκου του Κυπρίου 

προς τον Αλέξανδρον Έλλάδιον. 

ΠΟΛΙΤΗΣ Ν. Γ.: 'Η εξουσία. Σπουδή εις το έργον του Θεοδ. 

Μελιτηνιώτου . 

ΚΟΤΡΟΤΣΗΣ ΣΤ. ΙΩ.: Βοτάνη καί πνρϊτις βοτάνη. 
Ο ΑΤΤΟΣ: Αί περί βαθμών συγγένειας καί γάμων νομικαί δια¬ 

τάξεις του κώδ. Ρ&γ. §γ. 1372 καί ό γραφεύς Γεώργιος 

Γαλησιώτης (1278/80-1357;). 

Σύμμεικτα 

ΤΩΜΑΑΑΚΗΣ Ν. Β. : Φιλολογικόν μνημόσυνου Αναστασίου 

Όρλάνδου (11.12.1980). Ή ομιλία του Προέδρου τής ΕΒΣ 

Ο ΑΤΤΟΣ: Προσθήκη περί σφαλιατηρίων. 

ΒΙΒΑΙΟΚΡΙΣΙΑΙ υπό Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Φ. Κ.Μπο υ μ- 

π ο υ λ ί δ ο υ, Π. Γ. Ν ι κολοτο ύ λ ο υ, Σ τ. Ίω. Κ ο υ- 

ρ ο ύ σ η. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ των έτών 1979-1980 υπό Στυλ. Λ α μ- 

π ά κ η . 

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ .. 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 1979-1980 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΜΒΟΤΛΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΩΝ κλπ. 

ΚβδΙΙΜΕδ . 

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ.. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ . 
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ΤΤΙΙΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΙΙ 

ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ 1 - ΑΘΗΝΑΣ (144) 

Ό ΜΔ' τόμος της Έπετηρίδος (1979 - 1980) άκετυπώθη τήν 10Ί-'ν Αύγούστου 1981 

έπιμελεία του διευΟυντοΰ αυτής καί του κ. Σταύρου Ίω. Κουρούση. 


